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TERMODINAMIKO
Potenco rekte el la suno.

Unu el la plej interesaj artikoloj, kiuj aperis de longa tempo en ia 
amerika jurnalo sin trovas en la decembra numero de la « Teclinical 
World Magazine*  », kaj pritraktas la elpenson de Philadelphia sinjoro, 
Frank Sh u ma n . Se la faktoj prezentitaj de la jurnalo pruviĝos kaj 
eksperimentoj nun farataj laŭ pli granda skalo donos egalajn rimark- 
indajn rezultatojn, estos malfacile dubi ke ni baldaŭ vidos la grandan 
lumdonanton, la belan sunon, rekte jungatan al la servo de la homaro, laŭ 
maniero tiel simpla, potenca kaj malkara, ke ne plu necesos al ni la 
fosado de la terkarbo el tero, nek la uzado de ia alia speco de brulajo!

Anstataŭ la uzado de multekosta terkarbo kaj ligno por hejti boligilojn 
en la miloj da fabrikejoj, kaj ankaŭ en la milionoj da hejmoj, publikaj 
konstruajoj, k. t. p., la potencego de la suno estos uzata ĉiacele, ĉie, 
preskaŭ sen elspezo!

Ĉu tio ĉi estas nur revo? Eble; sed, antaŭ ol vi tion diras, legu tiun 
ĉi artikolon kaj mi opinias ke tiam vi prokrastos respondon ĝis kiam 
plua informo eliĝos.

La elpenso de S-ro Shuman estas mirinde simpla. Oni memoras ke 
dum multaj jaroj diversuloj provis iamaniere utiligi Ia fortan potencon de

1 Revuo de la teknika mondo



34 Charles E. Ra n d a l l  : Potenco el la Suno

la suno, kiu estas, kiel ĉiuj bone scias, la fonto de ĉia vivaĵo surtera. 
La suno konstante donas al ni tiom da varmo, ke se ekzistus ia metodo 
ĝin kolekti kaj konservi, ne necesus ia alia. Multaj maŝinoj jam 
konstruigis tiucele, sed ĉiuj malsukcesis. La plano ĉiam sekvita estis 
fokusi la radiojn sur pli-malpli grandan boligilon, enhavantan akvon. 
Bolata per la hejto la vaporo de tiu ĉi utilis funkcii vapormaŝinon, laŭ 
la ordinara metodo. Sed. bedaŭrinde, la aparato por koncentrigi la

radiojn estas tiel granda, delikata kaj kara. laŭ ĝia forto, ke la afero 
neniel uzindiĝis. Kredeble la plej grandan maŝinon tian oni konstruis ĉe 
Pasadena, Kalifornia, antaŭ dek jaroj. Tiu havis grandan serion da 
speguloj, enkadrigitaj ĉirkaŭ tubforma boligilo, la tuta afero movebla laŭ 
akso perpendikla je la akso de la terglobo. Tio faciligis la turnadon 
de la spegularo por pli bone ricevi la sunradiojn, kaj dum ok horoj 
ĉiutage oni uzis la maŝinon por turni pumpilon. La forto de la boligilo 
egalis dek ĉevalojn, sed la grandeco de la spegula sistemo estis pli ol 
tridek metroj kaj ĝia kosto dekmil dolaroj (20,000 Sin.). Dum kelkaj 
monatoj oni funkcigis la aferon, kaj multaj vizitis Pasadena'011 por ĝin 
vidi, tamen la vento post nelonge ĝin detruis kaj oni neniam ripetis la 
eksperimenton.

Nun venas S-ro Shanian kun nova plano por kapti kaj utiligi la
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sunradiojn, neuzante spegulojn aŭ turnilon. Laŭ S-ro Shuman, nur 
necesas konstrui simplan lignan kadron, kovratan per vitro, same kiel 
tiuj uzataj de florkulturistoj. La sola malsameco estas ke S-ro Shuman 
uzas du vitrajn tegmentojn anstataŭ unu. Estas bone konate ke la lumo

eljetataj de tersubstancoj ne posedas tian povon. Pro tio S-ro Shuman 
metas inter la hejtdomo» sistemon el fertuboj, nigre kolorigitaj, tra kiuj

Fig. 2“.

uzas en ordinara vapormaŝino, escepte ke la elirajo kondukiĝas tra alia 
sistemo el tuboj por ĝin refluidigi. Kompreneble tiu lasta troviĝas en la 
aero kaj oni povas uzi malvarman akvon ekster la tuboj poi’ ilin malvar- 
migi. Tiu plano estas necesa, kiam etero estas uzata, pro ĝia kosto kaj 
danĝero. En nordaj landoj la etero pli taŭgas ol akvo, pro ĝia pli 
malalta bola punkto, sed en landoj kie la suno pli forte brilas akvo sufiĉe 

tatigas.
La sun-boligilo jam konstruita de S-ro Shuman havas grandecon da 

6 X 20 metroj kaj la distanco inter la du vitraj tegmentoj estas du 
centimetroj. Eksperimentoj daŭrigataj dum multaj monatoj montras ke 
en Philadelphia, urbo sufiĉe norda, oni gajnas el tio la potencon de 
ĉirkaŭ tridek ĉevaloj. Li uzas en ĝi eteron, sed pli granda maŝino kiu 
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nun konstruiĝas kaj kiu estos uzata en Florida, uzos akvon, la vaporo el 
kiu, laŭ jani farita j eksperimentoj, atingos premon da ĉirkaŭ cent funtoj 
(50).

La kosto de tiaj maŝinoj ne superas tiun de la ordinaraj boligiloj, kaj 
la funkciada kosto estas nur la unu dekono. Kompreneble ili estas 
uzeblaj nur dum la tago kiam brilas suno, kvankam S-ro Sliuman diras 
ke oni ricevas duonfolion el ĝi eĉ kiam suno sin kaŝas post dikaj nuboj. 
Estus necese, kompreneble, uzi elektrajn akumulatorojn dum la noktoj 
kaj partoj el ĉiu tago, sed tiuj ĉi ordinare troviĝas nuntempe kaj ne 
prezentas iajn malfacilaĵojn pri uzado, kaj la kosto ne estas troa.

Se la teorioj kaj jamaj eksperimentoj de S-ro Sliuman pruviĝos tiel 
valoraj kiel li kaj liaj amikoj esperas, iom da pripensado konvinkos iun 
ke la ebloj de la elpenso estas senlimaj. Por pumpi akvon en dezertaj 
landoj, kiel Egipto, granda parto el Ameriko, kaj fakte, ĉie kie brilas 
sennuba suno, tia maŝino tre utilos, kaj oni ne povas dubi ke tuj kiam 
troviĝos ke fabrikejoj estas funkciigeblaj preskaŭ senkoste en sudaj landoj, 
la granda fluego de komercaj aferoj rapidos laŭ tiu direkto. Tamen tio 
ne estas absolute certa, eĉ dum la nuna stato de lioma sciado, ĉar elektro 
estas kondukebla al preskaŭ ia distanco dezirata, kaj tiu mirinda 
servanto al la homaro tre taŭgas, ne nur por lumigi kaj hejti ĉiajn 
konstruaĵojn, sed por rapidi vagonojn, turni ĉiujn radojn en multnombraj 
fabrikejoj, kaj mallonge, fari la tutan laboron de la mondo. Se la elpenso 
de S-ro Sliuman efektiviĝos, tute negrava estus la eluziĝo de la tuta karbo 
en la tero, ĉar la granda, fortega suno brilos por ĉiam, aŭ se ne por ĉiam, 
almenaŭ dum milionoj da jaroj post kiam malaperos la homaro el la 
supraĵo de la terglobo.

Charles E. Ra n d a l l , 
Seattle (Wash., U. Ŝ. A.).
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SCIENCHISTORIO
La elpensinto de la elektro-magneta telegrafio.

La 7ande Aŭgusto lastjara estis la 70a datreveno de la tago de 1’ morto 
de labarono Paŭlo Leonido Ŝil l in g  v o n  Ka n n s t a t t , la elpensinto dela 
elektro-galvania telegrafio. Germano laŭ gento kaj nomo, laŭ edukiĝo, 
instruigo, laŭ laboro kaj fervoro Silling estas tute ruso. La gento Silling 
datumas 1019 jaron el urbo Kannstatt apud Stuttgart ĉefurbo de Wŭr-A 
tembergo. La patro de la elpensinto, Ludoviko Karlo Silling, venis 
Ruslandon en 1783, kie li servis kiel militisto kaj mortis en 1797 en la 
urbo Kazano. Lia filo Paŭlo Ludoviko, nomata laŭ la rusa kutimo Paŭlo 
Leonido, estis naskita en Revalo la 15an de Aprilo 1786. Naŭjara li jam 
estas korneto en Nizovska musketiera regimento kies estro estis lia patro.
Post ties morto la 11-jara knabo rifuĝis en l-an kadetan korpuson en 
S^Peterburgo por * scienca studado kaj edukado », kiel estis proklamita 
en la reĝa ukazo. La llan de Oktobro 1803, li finas la kurson de la 
korpuso kun atesto « finita kun laŭdo la sciencojn : artilerio, fortikaĵ- 
arto, situacio, geometrio, k. c. » Ŝilling ricevas la rangon de subleŭ- 
tenanto en la sekvo de lia Imperiestra Moŝto. Tamen li ne restas daŭre 
en militista stato kaj en la sama jaro transiras en la Kolegion de fremd- 
landaj aferoj kiel drogomano. Poste li estas ano de diplomatia misio en 
Mŭniko, kie li restas ĝis 1812, kiam li revenas Ruslandon kaj ree servas 
kiel militisto. Tamen, ĉar la pacaj tagoj jam revenis, li kun nova 
reĝpermeso envenas la Kolegion de fremdlandaj aferoj, kie li plenumas 
nun diversajn ŝtatajn misiojn tiel en Rusujo mem, kiel ankaŭ en fremdaj 
landoj. En 1827 Ŝilling partoprenas kiel prezidanto la laborojn de la 
komisio por la kodif kado de la leĝoj kaj en 1828 li estas nomata membro- 
korespondanto de 1’Akademio de 1’Sciencoj por la sekcio de la literaturo 
kaj de 1’antikvaĵoj de 1’Oriento. En 1830 Ŝilling vojaĝas Mongolion kaj 
al la limoj de li inlando, kie li amasas multvaloran kolekton de hinaj, 
tibetaj kaj mongolaj manuskriptoj, donaconte ĝin al 1' Akademio post sia 

reveno en S4 Peterburgo.
Nur post la reveno el Oriento Ŝilling trovas la tempon efektivigi sian, 

jam daŭre de li dorlotitan kaj dummultjare pripensitan ideon kaj komencas 
konstrui 1' aparaton, kies venontan signifon por la homaro eble, nek li 
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mem. nek iu el liaj samtempuloj povis ĝuste taksi: la elektra telegrafita. 
La ideo fariĝis fakto en jaro 1832, kiam Ŝilling ligis telegrafita la 
Imperiestran Vintran palacon kun la Ministrejo de la vojoj de komunikado. 
En 1835 komandita eksterlandon li demontras siajn telegrafilojn en la 
kunveno de natursciencistoj en Bomi (Kernlando).

Elpensita kaj konstruita de Ŝilling telegrafita konsistas el du diversaj 
partoj: sendilo kaj receptita : la unua enhavas klavaron kun 16 klavoj por 
komuti diversajn fadenojn per kies helpo estis sendata galvana Huo de iu 
aŭ de alia elektreco (direkto) al la dua stacio. La receptita konsistis el 
6 multiplikatoroj kun astatikaj magnetaj montriloj. Ambaŭ stacioj aranĝ-

A

itaj de Ŝilling estis ligitaj per sistemo de subteraj kabloj enhavantaj po 
8 fadenoj, el kiuj G iris al la multiplikatoroj, la sepa do estis kondukilo 
por revena Huo kaj la oka iris al la alarmaparato-sonorilo kun hor-

A

loĝmehanikaĵo impulsata ankaŭ per helpo de elektro-magneta nadlo.
A

Poste Ŝilling iom simpligis la receptiloj aranĝinte anstataŭ G apartaj 
multiplikatoroj nur unu kaj elpensis kriptan aŭ konvencian alfabeton, kiu 
konsistis el 36 kombinadoj de sido de la magneta montrilo laŭ la 
nombro de la literoj de rusa alfabeto de la mezo de 1’pasinta jarcento1.

La profesoro de Heidelberga universitato Mu n k e  ĉeestinto de la kun- 
veno en Bomi, ricevis de Ŝilling unu ekzempleron da de li konstruita apa- 
rato. ĝin kunprenis en Heidelbergon kaj demontris tiun dum la lecionoj. 
Samtempe en tiu ĉi urbo loĝis Anglo Ku k  (Cook), kiu eksciis pri la inte-

A

resa aparato de Ŝilling de unu el la studantoj de Prof. Munke. Kuk 
emocie impulsita de la ideo de tiu aparato, ĉesis siajn aferojn, konstruis 
similan kaj tuj forveturis Anglujon por ĝin propagandi. En 1837 Kuk 
interrilatas kun Prof. WiTSTON kaj kune kun li, li akiras la patenton por 
kvazaŭ de li elpensita telegrafita.

Per tiu ago de la du nomitaj personoj estis de barono Ŝilling por- 
daŭre forprenita la honoro de elpenso de la elektra telegrafita. En la 
komenca epoko de elektraj telegrafoj oni ne povis antaŭvidi tiun mirindan 
gradon de evolucio de ilia aluzo kaj konstruo, kiun ni ĝuas nun; alia- 
fianke 1’aluzo de la telegrafoj, almenaŭ en la unua tempo, estis limigita 
escepte nur por ŝtataj aferoj kaj celoj, kaj tial la gardado de tiu ĉi el- 
penso kiel ŝtata sekreto de la profana kono estis la kaŭzo ebliginta la 

1 Nuna rusa alfabeto enhavas nur 35 literojn forlasite la literon • V », nomitan « ijica » 

kaj elparolitan kiel « i ».
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fakton de forpreno de la rajtoj de la elpensinto. Laŭ la saina kaŭzo la 
nomo Silling ne ricevis vastan diskonigon inter siaj samtempuloj. En la 
tempo do de pritrakto de demando pri la kreinto de unua praktike uze-

A

bla elektro-magneta telegrafo, barono Paŭlo-Ludoviko Silling, ankaŭ 
Ciuj liaj intimaj amikoj jam estis en la tombo : tial ankoraŭ ne estis vivaj

A

atestintoj de lia kreo; preskaŭ nenion diritan pri Silling oni trovas en la 
al li samtempa literaturo; feliĉan escepton faras nur la verkoj de 
1’akademianoj Ja k o b i kaj IIo me l , kiel ankaŭ la oficiala aktaro de 
Ĉe k v in  estinta Ministro de la vojoj de komunikado.

A

Al la tempo de 1 00a datreveno de la naskotago de Silling per la
A

penoj de Imperiestra Rusa Teknika Societo kaj ('efa Direktistan) de 
Poŝtoj A Telegrafoj lia rajto kiel elpensinto de la elektra telegrafia estis 
rekonita, estinte atestita de multaj faktaj pruvaktoj trovitaj en arĥivoj 
jam tiutempe publikebla]. Inter tiuj aktoj estas interesa letero el fremd- 
lando ricevita de Paŭlo Silling la 25an de Septembro 1836, per kiu oni

A A

invitas lin vendi sian elpensaĵon al la Angia Stato. Tamen Silling, kiu 
ŝatis Kuŝujon, kiel sian patrujon, opiniante sin nisano, nepre rifuzis la 
proponon, dezirante ke lia elpensaĵo alportu ŝancon kaj utilon al Rus- 

lando.
La aŭtentika aparato kreita de Silling estis daŭre gardata en Impe- 

riestra Akademio de ISciencoj en S1 Peterburgo de kie ĝi trafis en tiu- 
tempe estintan Telegrafdepartementon kaj nun ĝi estas gardata en la 
muzeo de la Cefa Direktistejo de Poŝtoj & Telegrafoj. De tiu lasta 1'apa- 
rato estis sendata al la ekspozicioj : Pariza Universala en 1878 kaj

A

AViena elektroteknika en 1883 kaj ĉie 1’aparato de Silling altiris 
A

publikan atenton kaj favorigis redonigi al la nomo Silling la rajton 
ricevi la palmon ne nur de elpensinto, sed de kreinto de unua elektra 
telegrafi Io.

A

Krom la telegrafo al Paŭlo Silling apartenas ankoraŭ la merito de 
jenaj elpensaĵoj :

Kripta aŭ konvencia sistemo de signalado per tri Hagoj, ebliganta 
transdoni 2000 diversajn signalojn.

Sistemo por eksplodigi la minojn per elektra-galvania Huo.
Izoligo de telegrafaj kabloj, subteraj kaj submaraj.
Ideo de aeraj senizolaj telegrafaj linioj.
Enkonduko de la litografio en Ruslandon.
Reveninta el la fremdlanda misio, dum kiu li demontris sian elpeti- 
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sajon en Brŭnn, Ŝilling en Julio 1837 estis nomita membro de la komi- 

sio por esplori la elektro-magnetajn motorojn de 1’akademiano Jakobi.A
Dume Silling ricevas alian gravan mision : aranĝi telegrafan komunikadon 
inter Peterhofo kaj Kronstato, antaŭ-fortikaĵo de S*  Peterburgo, sidanta 
sur insulo Kotlino. Dum tiuj laboroj, kaŭze multaj penoj kaj kabinetaj 
esploroj kaj de malvarmumo, Ŝilling malsaniĝis per kolŝvelo kaj post 
malsukcesa operacio li mortis la 6an de Aŭgusto 1837.

Menso treege intelekta kaj diversflanke instruita Ŝilling, pro lia 
spriteco kaj agrabla karaktero, estis ĉie atentinda bonvenanta, Cien al- 
portanta spiriton kaj gajetecan bonhumoron; kiel oficiro li rondumis en 
la plej elekta societo kaj ĝuis afablan atenton de la caro Nikolao I. 
Elspezinte tamen sian tutan personan monon por aĉetado de libroj kaj 
diversaj sciencaj aparatoj kaj iloj, li mortis tute malriĉa, eĉ ne post- 
lasinte la sumon necesan por la enterigo; tial li estis entombigita per 
la zorgoj kaj elspezoj de liaj parencoj : lia korpo ĝuas trankvilon en 
Smolena luterana tombejo en Peterburgo.

Tiel laboris kaj finis sian penplenan vivon tiu laborema scienculo de 
unua duono de pasinta jarcento!

Ni esperu, ke la estonteco ĉiam rememoros la neforgesindan nomon A
Silling de la kreinto de 1' unua elektra penskomunikilo.

(Elrusigis :)
W. Ŝmu r l o , 

Stuttgarto (G erm.).

• >+<■■•>

BESTMEDICINO
La ((Traktato pri la brutaraj malsanoj», de G. Moussu.

S-ro G. Moussu, profesoro ĉe la bestmedicina Alfort’a Lernejo, 
antaŭ ne longe publikigis laduan eldonon desia Traktato pri la malsanoj 
de brutaro. Mi hodiaŭ prezentas ĝin al la Esperantistaro pro multaj
ecoj, kiujn ĝi enhavas. Kiel diras Paŭtoro mem en sia antaŭparolo, 
ne estas unu el tiuj verkoj, en kiuj ĉiuj laboroj falitaj pri la temo 
estas memorigitaj; ĉar apud unuordaj observoj ofte troviĝas malmult- 
valoraj publikaĵoj. Tuto, kion la praktikisto devas scii, estas enhavata 
tie ĉi sub formo mallonga, eleganta kaj vere scienca. Tio estas la kunigo 
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de observoj kolektitaj dum lia profesora vivado. La laboroj de liaj francaj 

kaj alilandaj kunfratoj ne estas forgesitaj.
La verko estas dividita en du malsamaj partoj, la unua pritraktas 

malsanojn, kiuj povas atingi la diversajn organajn aparatojn; la dua, 
la ĥirurgiajn procedojn utiligatajn por redoni sanon al la bestoj.

A. — La unua parto enhavas kelkan nombron da klasoj tiel precize 
kiel eble kunrespondaj je diversaj aparatoj. Ĉiu el tiuj ĉi estas antaŭ- 
irita de kuna ekzameno enhavanta la esplorajn metodojn kaj la semio- 
logion de la grupo. Poste venas la resuma sed tuta priskribo de 
diversaj malsanoj, kiuj povas atingi la malsanajn organojn enhavantajn 

ilin.
La lokomovaparato malfermas la serion, ĉe la kapo troviĝas la studo 

de speciala malsano, kiu karakteriziĝas per malbonformiĝoj, devenantaj 
el nereguleco ĉe la skeleta disvolviĝo dum la enutera vivado. Tio estas 
akondroplazio, kies kauzo, diras 1’aŭtoro, restas eltrovota. En la ostaj 
malsanoj, kiuj alvenas poste, S-ro Moussu diskutas, je ĝenerala maniero, 
la malsamajn hipotezojn antaŭmetitajn por klarigi ilin : teorioj de 
nesufiĉeco de acidoj kaj de brulumo. Rakitismo kaj osta kaheksio 
estus, laŭ 1’aŭtoro, devene infektaj, kvankam malfeliĉe, li diras, la 

montrado ne jam estas bone donita.
Speciala nenio diri pri lokaj vundoj enhavantaj rompojn de diversaj 

ostaj radioj, anomaliajn ostajn surkreskaĵojn (ekzostozoj, ŝveloj) kaj la 
specialajn brulumojn de ostoj (ostitoj). Je la ekonomia vidpunkto multo 

necesigas la buĉadon por la viandokomerco.
La piedaj malsanoj havas flankan gravecon, escepte en la okazoj, en 

kiuj la bovspecaj bestoj estas uzataj kiel moviloj (laboroj sur la kampoj,

transportoj).
Tria ĉapitro enhavas vundojn de sinovialoj kaj artikoj (sinovialitojn,

vesigonojn, motetojn, fraŭlinajn malsanojn, disartikigojn, elartikigojn, 
higromojn, k. t. p.). Ĉiu el ili posedas sian ekonomian kaj racionalan 
kuracadon. — Poste estas traktitaj la muskolaj kaj tendenoj malsanoj,

la parazitaj malsanoj de muskoloj. Tiuj ĉi lastaj, je la vidpunkto de ilia

transiĝo al homo, havas grandan gravecon, kiel la porka kaj la bova 
ladrerio kiu transiganta al homo per nutrajo naskos la diversajn teniojn.
Poste venas la trikinozo de porko kiu, kiel oni memoras, estis la kaŭzo

de multaj epidemioj ĉe homo kaj kies kelkaj restis famaj, precipe en 
Germanlando. Tie ĉi reŭmatismo havas kelkan gravecon; tial la studo 

Vall.ee
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de ĝiaj malsamaj estomanieroj estas farita kun multe da zorgo : artika 
reŭmatismo, muskola reŭmatismo kaj infektaj reŭmatismoj.

Sed el ĉiuj malsanoj povantaj frapi la bovan specon, la plejgravaj certe 
estas kiuj frapas la digestaparaion. L’aŭtoro elstudas ilin tre zorge, 
insistante unue pri la semiologio de tiu ĉi aparato. En la praktiko la 
preciza diagnostiko de tiuj malsanoj prezentas multajn malfacilaĵojn, 
pro la malsupraja sido de diversaj digestigaj organoj igante esploradon 
iafoje neebla. S-ro Moussu donas al ni bonan lecionon pri la topografia 
anatomio. Post ĝia legado oni sentas tiun impreson, ke 1’ekzameno 
praktikata laŭ donitaj reguloj devas preskaŭ ĉiam meti sur la vojon de 
tiuj malsanoj, kiuj unue ŝajnas malfacile lokalizotaj. Por mia parto mi 
estas ricevinta per ĝi grandajn servojn, precipe ĉe la vundoj de la labujo1

A
sufiĉe ofte renkontataj. Cia organo estas studita de la buŝo ĝis Panuso 
kune kun la diversaj vundoj, kies sido ĝi povas esti. — La entoksikadoj 
ne estis forgesitaj: ili ofte okazas kiam la bestoj sin paŝtas sur la 
kampojn dum la bela sezono. La parazitaj malsanoj ankaŭ bavas ilian 
lokon; ili estas multaj kaj diversaj (strongilozo, lombrikozo, vermozoj, 
diversaj kokcidiozoj). Hepato estas organo tiel grande grava je la 
fiziologia vidpunkto, ke ĝia patologio estas studita tiel plene kiel eble. 
Cetere ĝi estas la sido de ĉianaturaj vundoj, devene parazitaj, venenaj,A
infektaj aŭ kankraj. Gia semiologio limiĝas je malmulto, ĉar estas malofte 
ke praktike oni devas ekzameni urinojn. Gi estas unu el la organoj kies 
patologio ankoraŭ estas malmulte konata. Feliĉe la plimulto da vundoj, 
kiuj tuŝas ĝin. estas devene parazitaj kaj facile rekoneblaj per la ekza- 
meno de la buĉita besto (ekmokokozo, distomozo).

La 3a klaso enhavas la studon de la spiradaparato = nazaj kavoj, 
laringo, traĥeo, bronkoj, pulmoj kaj pleŭroj. La pulmaj malsanoj meritas 
specialan citon; la kompara diagnostiko kun pleŭra-pulmito infekta 
ebligas al Paŭtoro bone elstudi la specialajn je ĉiu karakterojn por disigi 
ilin el tiu ĉi jusa malsano nature epizootia, kiu kaŭzis tiel grandajn 
perdojn, sed kiu nuntempe estas iĝinta tre malofta, por diri vere.

La malsamaj organoj de la rondiradaparato sinsekve estas ekzame- 
nataj, de la koraj anomalioj (kora ektopio, persisto de Botal’ a truo) ĝis 
la vundoj de vazoj kaj de sango.

1 Labujo : (Er.) caillette; (G.) Labmagen.
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\ Al nerva sistemo prezentas kelkajn malsanojn, kiujn oni sufiĉe ofte 
renkontas dum praktiko. La paraplegioj ante kaj post partino estas en 
tiu ĉi okazo, ĉar necesas diferencigi ilin je la vitula febro, kiu estas citata 
pli malproksime. — Poste venas la malsanoj Mi peritoneo kaj ventra kavo 
(peritoneitoj, hernioj), de seksaj kaj urinaj organoj kaj de mamoj. — 
La maniero de ekspluato de bovaj bestoj por la fakta produktado donas 
al tiuj ĉi lastaj grandan gravecon. Al tiuj ĉi estas alligata la vitula 
febro okazanta malofte post bovidigo kaj kiu iam faris tiom da 
perdoj. Dank’al la Sc h mid t ’a metodo, hodiaŭ anstataŭita de aera 
enblovado en la mamojn, la perdoj estas iĝantaj malgrandegaj. Kelkaj 
praktikistoj certigas eĉ, ke ili ne perdas plu bestojn per ĉi tiu malsano. 
Kvankam la deveno estas laŭesence nekonata, la sukceso de loka 
kuracado ebligas kredi, ke en tiuj laktdonantaj organoj troviĝas la sidejo 
de la malsano. Ankaŭ atentigi al la diversaj alieciĝoj de lakto kaj al 
vundoj de viraj seksaj organo).

La malsanoj de haŭto kaj okuloj okupas la 8an kaj 9an klasojn.
Por fini tiun unuan parton restas al mi priparoli la infektajn malsanojn, 

kiuj laŭ la naturo de la verko ne devus tie ĉi troviĝi. Tamen ĉar kelkaj 
(variolo kaj precipe tuberklozo) naskas tiom da konfuzoj ĉe niaj bestoj 
de bova speco, estas necese aprobi 1’aŭtoron ke li estas studinta ilin. 
Tuberklozo estas komuna al homo kaj al ĉiuj domspecoj. Gi estas terure 
ofta kaj ĝia identeco ĉe ĉiuj bestaj specoj kaj ĉe homo faras nenian 
dubon, kvankam tiu ĉi identeca teorio estas batalata de tre grandvalora 
bakteriologiisto, D-ro Ko c h , malgraŭ la multaj sukcesoj de infektigo 
per Kochnoma bacilo, ('iuj formoj prezentataj de la tuberklozo estas 
elstuditaj detale, precipe la mansa tuberklozo, kiu ofte restas nevidita 
pro manko da sufiĉaj serĉadoj, kaj povas esti unu el la devenoj de 
komunikaj iloj.

Alikroskopie studante la vidiĝon de tuberklozaj vundoj troviĝas 
aktinomikozo kaj aktinobacilozo, kies malsanigo estas tute nova. 
Kvankam la vidiĝo de tiuj ĉi vundoj iafoje estas identa, kaliioduro 
nuntempe estas ilo ebliganta la aktinomikozan diagnostikon. Ankoraŭ 
mi atentigu al tetano, kiu estas multe malpli ofta ĉe niaj brutaroj ol ĉe 
ĉevalo.

B. — La operacia medicino okupas la duan parton de la verko. 
Montrinte la manieron mahnovigantan la bovojn dum la farataj operacioj 
kaj la sendolorigilo!!, kiu en kelkaj okazoj povas esti uzata, Paŭtoro 
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sinsekve studas la operaciojn praktikotajn ĉe la rondirada, digestado, 
spirada aparatoj, same kiel ĉe la seksaj kaj urinaj organoj.

I^a kateterado de ezofago kaj la trapikado de rumeno estas tre ofte 
farataj en la komuna praktiko. La unua okazas kiam bovaj bestoj sin 
paŝtantaj sur la kampoj kaj estantaj kolektintaj ĉu pomon, ĉu piron, ĉu 
eron da beto estas surprizataj dum ĝia maĉado. La subita englutado 
de unu el tiuj fruktoj aŭ radikoj kaŭzas ezofagan obstruon, precipe kiam 
la englutita objekto bavas kelkan amplekson. La trapikado de rumeno 
ofte estas praktikata; pro tre ŝanĝivaj kaŭzoj la rumeno, superŝarĝita 
de manĝajaj materioj, estas la sidejo de grandega produkto de gasoj, kiuj 
treege disstreĉas ĝiajn Hankojn kaj estas serioza minaco por la vivo de 
la besto. La gasa liberigo plej olte ebligas savi la beston aŭ iafoje vendi 
ĝin je profitaj kondiĉoj.

Fine la kastrado longe estas elstudita; ĝi estas operacio ofte uzata por A
ricevi grasigbestojn. Gi estas ekzamenita ĉe la diversaj bestaj specoj 
(virbovo, virŝafo, porketo) same kiel ĝiaj diversaj procedoj (lignocilin- 
droj, tordado, fajro, elasta ligado). La verko finiĝas per la mampinto- 
tranĉado kaj la mama senfarado. Tiu ĉi ofte estas uzata dum la ma- 
mitoj gangrenaj aŭ gravaj, kapablaj finiĝi morte.

Por fermi tiun rapidan kaj neeviteble maltutan ekzamenon de la 
verko, kiun S-ro Moussu faris pri la malsanoj de brutaro, mi invitas 
ĉiujn bestomedicinajn praktikistojn tute legi ĝin; ili trovos en ĝi aron 
da informoj, mallonge sed klare elmetitaj, kiuj ĉiutage al ili faros servojn 
dum ilia kampara praktiko.

Estus dezirota ke ĝenerala esperanta traduko baldaŭ estu entreprenata, 
por konigi alilande tiun ĉi bonegan bestmedicina»! francan verkon, alie 
ol per resumo neeviteble neplena kaj donanta nur proksimuman ideon 
pri ĝia vera valoro.

G. Va l l ŭ e ,
Beton - Bazocli es ( Fran c.).
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Pri la alvoko
« AL LA DELEGITARO, AL LA ESPERANTISTARO »

lnternacia Scienca Revuo enpresigis alvokon al la « Delegitaro por la 
elekto de lingvo internacia1» precipe ĉar la laboroj de tiu Delegitaro pli spe- 
ciale interesas lascienculojn kaj la sciencan evolucion de la lingvo internacia. La 
respondoj i * * 4 de kvar komitatanoj de la Delegitaro al tiu alvoko montras ke 
interkonsento estos pli-malpli frue atingebla, sed ĝis tiam ni ne intencas daŭrigi 
la diskutadon pri tiu ĉi temo, ĉar I. S. R. estas nek propaganda nek polemika 

gazeto, kaj plie ĝi ne estas komisiita por oficiale trakti kun la Delegitaro.
Ni do ne povas publikigi la multajn leterojn aŭ rimarkojn ricevitajn pri tiu 

ĉi temo, tamen ni povas diri resume ke forta plimulto esperas ke ni atingos 
interkonsenton kun la Delegitaro sed staras vigle kontraŭ la enkonduko de 

gravaj reformoj en nian lingvon.
Tia estas ankaŭ la spirito laŭ kiu estis farita la alvoko al la Delegitaro, ĉar, 

kvankam la laboroj de la Delegitaro estas tre interesaj kaj atentindaj, precipe 
por scienculoj, logikistoj kaj lingvistoj, oni ne devas forgesi ke tiuj laboroj 
estas ĉefe teoriaj. La demando pri lingvo internacia kontraŭe estas pure prak- 
tika afero, eĉ por la scienculoj, ĉar tiuj uzos ĝin kiel perilon, ne kiel celon. La 
utileco de iu ajn lingvo internacia estas do proporcia al la nombro deĝiaj adeptoj; 
pro tio oni ne povas konsideri ke la teoria laboro de la kelkaj personoj eĉ kleraj 
el kiuj konsistas la Delegacia Komitato, estas komparinda al la praktika laboro 
de miloj kaj dekmiloj da Esperantistoj dum ‘20 jaroj, kaj ni atentigas denove al 

tiu frazo el la alvoko :

Tro postulema sintenado de la Delegitaro, verŝajne ne rezultus en tio, ke Esperanto estos 

anstataŭata de alia lingvo, sed simple en tio, ke Esperanto ne ricevus la plibonigojn8, kies 

enkondukon ebligus pli cedema sintenado.

Ĉiuokaze ni daŭrigos kiel antaŭe nian kutiman laboron kun nova energio.

La Red.

i Vidu I. S. R. Decembro 1907.

8 Vidu I. S. R. Januaro 1908.

8 Ni parolas tie ĉi nur pri la komuna lingvo, ĉar plibonigojn por la teknika lingvo ni

povas facile enkonduki mem sen ies ajn permeso (vidu p. 64).
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estetikajn, kiuj 
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pasas inter la

A

La lego de la simplaj rilatoj kaj la muzikarto, de Za mb ia s i. 

— Tiu ĉi artikolo, kiu altiris la atenton de scienculoj estas publikigita en 
voi. XI de la « Rivista Musicale Italiana » (Muzika Itala Revuo), kajero 4‘ 
(Bocca, Torino) kaj rimarkigita al la legantoj de « Rivista di Fisica, mai. e 
sc. naturali n (Revuo de Fiziko. Matematiko kaj Sciencoj |Naturaj) (N-ro 88‘) 
tial ĉar iuj opinias, ke akustiko kaj ĝiaj leĝoj neniel kunrilatas muzikon. Oni 
scias, ke la interoj muzikaj estas figurataj matematike per rilatoj inter 
la nombroj da vibradoj; kaj eĉ oni scias, ke tiuj nombroj havas limon : la kaŭzo 
de tiuj limoj estas fiziologia. La aŭtoro serĉis la limojn 
kunrilatas plej proksime la muzikon en ĝia strukturo kaj 
liaj esprimoj :

La unueco psikologia de l’ tempo (t. e. la tempo kiu 
momento de la impreso en la aparato ricevanta la sentojn kaj de la percepto 
interna aŭ sentaĵo) ĉirkaŭskribas la mason de la sonoj, ilin kunordigas 
laŭ la tona leĝo, kaj limigas la kombinojn de sonoj eblaj je percepto. Ke la 
daŭro de la vibradoj, kiel same de la periodo de la kombinoj de vibradoj estas 
subordigata al la « konstanto de la tempo fiziologia » por ke ili estu kapablaj 
veki la sensacion de la sono, ŝajnas evidenta se oni faras la hipotezon, ke la 
konstanto interna rimarkeble ŝanĝus je valoro.

Ekzemple, se ĝi (la konstanto) iĝus cent fojojn pli mallonga ni perceptus la 
vibradojn de la A3 = 435 tiel klare kiel la batetoj de poŝa horloĝo, kaj tiel ni 
ne havus la sentaĵon de sono tial. ke la vibradoj estus tro malrapidaj.

Kiam oni certigas, ke la « limo malsupera » de la sonoj percepteblaj egalas 
proksimume lfi vibradojn, kaj kiam oni diras ke la konstanto de l’ tempo 
interna estas proksimume^ de sekundo, oni ne diras faktojn fizikajn aŭ 
fiziologiajn senrilatajn sed kaŭzitajn kiel efekto de kaŭzo: tio signifas, ke seriojn 
da vibradoj oni perceptas aparte, ĝis kiam ili ne sin sekvas per tia ofteco necesa 
por produkti sentaĵon daŭran m1 interrompitan, kio nur okazos kiam la ago de 
vibro komencas en la momento en kiu ĉesas la alia, kaj tio, en nia hipotezo, 
povas okazi nur per almenaŭ 15 vibradoj ĉiusekunde. La mezuro de la konstanto 
estas necerta pro kaŭzo kiun ni estas kapablaj pligrandigi aŭ limigi per la 
ago de nia atento, tiel ke saman fenomenon ni povas percepti samtempe en 
maniero senĉesa kaj en maniero diskreta. Nia perceptokapablo ŝanĝas ja de 
fenomeno al fenomeno periode ŝanĝebla.

La analogio inter la vido kaj la aŭdo laŭ tiu ĉi vidpunkto estas plena. Oni 
povus kompari la funkciadmanieron de la fonografo kun tiu de la kinematografo: 
ambaŭ estas vivigitaj (agas) de movado je difinita rapideco. Oni malakcelu 
la movrapidecon kaj oni havos, en la unua okazo, sonojn tre mallaŭtajn aŭ 
bruojn ne takseblaĵn, en la dua oni vidos bildojn apartajn prezentantajn 
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malsamajn pozojn. Oni akcelu tro la movrapidon, en la unua okazo oni havos 
sonojn laŭtegajn aŭ sibladon kaj en la dua bildon grizan nedistingeblan. I)o 
ekzistas por ambaŭ rapideco meza per kiu oni havas maksimumon da klareco 
por la sonoj, kaj maksimumon da iluzio optika en la percepto de ago kiu 
disvolviĝas klare sen interrompoj kaj sen konfuzoj. Oni povas tion nomi la 
maksimuma punkto por klara aŭdado kaj vidado; ĝi estas donita de la rilato 

de la tempoperiodo kun la daŭro de la sentado.

Ke por la apartaj sonoj veriĝu tiu ĉi kondiĉo jam oni diris kaj oni starigas 
la malplialta!! limon por la sonoj percepteblaj egalan ĉirkaŭe je 16 vibradoj 
ĉiusekunde. Tio ne signifas, ke la sonoj plialtaj (supera) estas tre klaraj; 
tial, ke eĉ se oni superas la centon la orelo povas ankoraŭ percepti la vibradon 
kiel puŝo: estas zono neŭtra obskura kaj dum la sono laŭtiĝas ‘ĝi fariĝas pli 
klara.

Sed nur ĉar la kondiĉo ekzistas por la sonoj oni ne povas konkludi, ke ĝi 
ekzistas por kombinoj de sonoj ; kaj vere ne sufiĉas, ke du sonoj estu muzike 
takseblaj, por ke estu tia eĉ ilia intero; tial oni devas serĉi por la intertempoj 
aliajn kondiĉojn.

Jen kiel mi konceptas la fenomenon : la rilato — signifas, ke dum al sono 
l f

respondas m vibradoj al alia respondas n vibradoj, kaj estas la plej malgrandaj 
nombroj eblaj: signante per z' kaj i la respektivajn daŭrojn de la vibradoj de 
la du sonoj, estas konate ke:

m : n = t  : t'

el kie oni eltiras: 
m i = v i — T

kiu estas mezuro de la tempo postulata, por ke m vibradoj kombiniĝu kun n. 
Per tio oni enkondukas novan faktoron elementan, novan individuon kiu difinas 
la intertempon muzikan tiel kiel la vibrado difinas la sonon. Ni diros do. ke kiel 
la vibrado je daŭro t estas kaŭzo elementa de la sono, tiel la grupo da vibradoj 
On, n) kiuj suramasigas en la tempo T estas kaŭzo elementa de la intertempo 

aŭ rilato: — • La daŭro de la periodo malsimpla estas ĝenerale malsama ol la 

daŭro de la vibradoj, sed ĝi estas funkcio dependa: ne estas necese (eĉ estas 
iluzio) elekti kiel tempunuon la sekundon en la mezuro de T; koncerne la 
rilatoj estas utila elekti vibradon por ĝin kompari kun ĉiuj la aliaj; tiele ĝia 
daŭro t  estas prenita kiel unuo mezura de la tempo.

Anstataŭanto la ideon de daŭro per nombro da vibradoj, oni havas la 
utilon porti la demandon sur fako komuna por la fiziko kaj por la estetiko de 
sonoj; ĉar estas fakto, ke la sentaĵo postulas tempon por efektiviĝi, kaj al tiu 
ĉi kondiĉo estas subordigita la tempo de la fenomeno objekta, por ke ĝi povu 
kaŭzi tian konatan sentaĵon. Tamen oni devas rimarki, ke por determini 
sonon sufiĉas la daŭro t  de la vibrado, sed por determini la intertempon estas 
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necese du aferoj: la daŭro T, kaj la grupo (m, n) da vibradoj. Ne estas tie ĉi 
la okazo insisti pri la perfekta kunrilato kiu estas inter la leĝo matematika de 
la vibradoj, la optika leĝo en la konsisto de ili kaj la leĝo estetiko-muzika. Mi 
jam pruvis, ke la genio en la elektado de faktoroj de 1’ arto ne estas blinda, 
sed ĝi sekvas intuitive leĝon de « minimuma mezo » kiun matematike oni 
esprimas per la vorto « simpleco »: muzike povas esti nomata grado de kono 
kaj de proksimeco, optike verigas tio por la vido de la bildoj de Lis s a jo u s . Jen 
do la fizika signifo de simpleco; la koncepto de simpleco ne estas absoluta sed 
rilata; kaj tial mi diros: el du intertempoj kiujn du sonoj de m', m", vibradoj 
de la daŭro t ' kaj t " kaŭzas per sono r, estas pli simpla tiu kiu havas periodon 
(T' < T") pli mallonga kaj (m' + nt < m" 4- n./) konsistas el malpli granda 
nombro da vibradoj. I)u estas la punktoj de kuntuŝo kun arto:

1" Ke juĝanto pri la simpleco de la daŭro de la periodo de la rilato rilate 
kun la konstanto fiziologia de la sentaĵo, oni klarigas kial sama intertempo 
(kiel la simpla sono) havas la malsaman gradon da klareco kaj da taksebleco

laŭ la regiono de la gamo, tio kio ne rezultas el la sola rilato m
n

kiu iras eĉ

preter la limoj de la sonoj percepteblaj; kaj plie, kial du malsamaj inter- 
tempoj estu malsame takseblaj en sama regiono de la gamo.

2e Ke la neceseco konsekvenca devige kompari ĉiujn sonojn kun unu por igi 
kompareblajn la intertempojn kaj ilin klasigi laŭ la grado de simpleco, estas 
la fizika fundamento dela ĉefa leĝo estetika de la sistemo harmonia t.e. de la 
toneco (= fonolito).

La fundamenta graveco por la muziko, kiun prenas la leĝo de la simplaj 
rilatoj, taŭgiĝante por la komprenado de la fenomenoj de tonaleco kaj de 
gamo natura, kiu estas ĝia vera formulo, per faktoj kaj fizikaj kondiĉoj, 
alkondukis min pruvi rekte per provo tiujn fenomenojn kiuj estas ringo de 
kunligo: t. e. la ekzisto de la konstanto fiziologia, ĝia rilato kun la limo de la 
sonoj, kun la limo de la intertempoj, kun la limo de la akordoj, kaj kun ilia 
klasifiko kaj kun la elekto, subordigita al principo estetika de la tonaleco rilate 
al kiu la leĝo trovas signifon absolutan kaj determinitan.

J. Me a z z in i, 

Arezzo (Ital.).
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NOTOJ KAJ INFORMOJ

GEOFIZIKO

Carlo De l  Lo n g o presigas sui) tiu titolo 
rimarkindan artikolon en la « Rassegna na- 

zionale • el Firenzo.

En la tera fiziko eniĝas parte eĉ la elektra 

scienco. Pri tio skribas Del Lungo, ke en la 

fiziko ekzistas parto, kiu hodiaŭ fariĝas la 

plej vasta kaj grava : la elektroscienco. La 

elektroscienco naskiĝis kaj kreskis en la 

laborejoj, kaj la elektro, kiu hodiaŭ per 

fadenoj trakuras venkanta la mondon kiel 

energio pova kaj multforma, estas verdire, 

afero pli artefarita ol natura. En ĉiuj aliaj 

fenomenoj la homo pli malpli imitis la natur- 

on, submetiĝanta kiel eble la fortojn, kiujn 

naturo prezentis al li, kio ne okazas por 

elektroscienco kiu estas la parto plej moderna 

de la fiziko, ĉar ĝi estas la lastnaskita.

Reale la nuraj fenomenoj elektraj, almenaŭ 

la nuraj videblaj, kiuj okazas en naturo estas 

tiuj atmosferaj, grandegaj se oni volas, sed 

certe multege simplaj kompare kun ĉiuj tiuj 

kiujn nun oni produktas en la teknikaj 

laborejoj. Kaj la fenomenoj elektraj atmo- 

sferaj estis tro neatingeblaj por la senperaj 

esploroj, por ke la homoj povus cikoni ilian 

naturon : la tizikuloj nur komprenis ke la 

fulmo estas granda elektra fajrero, kiam ili 

povis produkti malgrandan fajreron per 

siaj maŝinoj, t. e. en kondiĉoj kaj proporcioj 

absolute malsamaj ol tiuj naturaj.

Konklude la mirinda progreso de la elektro- 

scienco estas pleniĝinta, pli ol ia ajn, ekster 

la natura observado, per eksperimentoj arte 

faritaj bele antaŭpreparitaj. La serioj de la 

eksperimentoj estas sekvataj de grandozaj 

kaj bonfaraj alaranĝoj kaj de la solvo kaj de 

la perfektigado de konceptoj abstraktaj, kiuj 

formas hodiaŭ mirindan kaj komplikan 
organismon laŭ geometriaj kaj meĥanikaj 

teorioj.

J. Me a z z in i, 
Arezzo (Ital.).

INDUSTRIO

Eluzo de terfalaĵoj en alkohol- 
fabrikado. — En Bohemujo fondis du 

bankoj kaj tri alkoholfabrikejoj akcian soci- 

eton, kiu konstruas en Kolin (industria bo- 

hema urbo) fabrikon por eluzi terfalaĵojn de 

alkoholfabrika industrio. La fabrikejo fabrik- 

os laŭ patento de D-ro Bu e b cian natrion kaj 
amoniakon per seka distilado el alkohol- 

fabrikaj restajoj de stroncian-metodo. Laŭ 

labormaniero de D-ro Bueb, laŭ kiu oni de 

jaro 1894 ĝis nun laboras en du fabrikejoj 

germanaj (Dessa u kaj Hindelsheim) naskiĝas 

per seka distilado de la nomitaj restajoj 

amoniako kaj diversaj aminoj, kiuj trakon- 

dukate tra turo trans varmega karbo trans- 

formiĝas en cianhidrogenon (C N II), kiun oni 

transformas poste en ciannatrion (CNNa). 

La gasoj elirantaj el la turo enhavas :

7 °/o da cianhidrogeno.

7 % • amoniako.

8 °/o • diversaj karbonhidrogenoj.

12 °/o » hidrogeno.

18 °/° * karbonoksido (C O).

24 % • karbonduoksido (C O2).

24 °/o » oksigeno.

Ĉar cian natrio tiel fabrikita estas pli mal- 

multekosta ol ciankalio, ĝi estas ĉiam pli 

kaj pli multe aĉetata por eltiri oron el 

minaĵoj. La fabrikejo en Kolin komencos 

baldaŭ labori.

S. K.

Internacia ekspozicio pri la ap- 
likuzoj de Elektro en Marseille 
(Franc.). De la 19a de Aprilo ĝis la 

31a de Oktobro 1908. — Tiu ĉi ekspoz- 

icio okazos en la belega parko de Prado kie 

jam okazis la Kolonia Ekspozicio dum 1906, 

kaj ĝi enhavos multajn interesajojn kapablajn
A

altiri kaj mirigi la homamasojn. Gi estos 

dividata laŭ 17 grupoj :

le Transporto kaj disdonado de elektra 

energio.

2e Aplikuzo de elektra movaforto al ĝene- 

rala industrio.

3e Aplikuzo de elektra energio al hejma 

industrio.

4e Aplikuzo al hejmaj uzadoj.

5e Publika kaj privata lumigado.

6e Hejtado kaj ventumado.
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7® Aplikuzo al la Ievaparatoj.

8e • » karbaj kaj ŝtonaj minejoj.

9® B B meĥaniktiro.

IO® • B terkulturo.

11® B B milita arto kaj marista

inĝenierado.
12® Elektroĥemio, elektrometalurgio kaj 

alligitaj industrioj.

13® Telegrafado kaj telefonado.

14e Medicina elektro.

15® Mezuriloj kaj kontroliloj.

16® Naturaj materioj kaj produktaĵoj de 

elektra industrio.

17e Instruado pri elektro.

Ekster la multaj Palacoj difinitaj por la 

elmetado de la diversaj produktaĵoj, ni devas 

signali ke eksperimentkampo estos rezervata 

por la terkulturaj maŝinoj. Teatro, kon- 

certoj, k. t. p.

Estus dezirinda ke Esperantistoj uzu tiun 

ĉi okazon por elmontri la servojn ke Esper- 

anto povas fari al la sciencistoj industriistoj.

La informaj oficejoj de ekspozicio sidas en 

Marseille, 62, boulevard Salvator kaj en 

Parizo. 63, boulevard Haussmann.

P. De je a n
Le Creusot (Franc.)

BOTANIKO

Rolo de la mineralaj saloj en la 

vivo de la planto. — Jam kelkafoje en 

diversaj gazetoj mi montris la grandan grav- 

econ, por la kampkulturo, analizigi ĉiujare 

la kulturatan teron, por anstataŭigi la nutr- 

aĵojn kiuj mankas al ĝi,ĉu tute,;ĉu post eluzo. 

Mi sciigis pri la eksperimentoj kiujn S-ro
A

IlELEANoentreprenis en Ĝenevo,eksperimentoj 

parte finitaj kaj kies konkludoj havas grandan 

gravecon, sciencan kaj praktikan.

Oni scias ke por sia kreskado la vegetaĵo 

bezonas difinitan nutrajon, kiun ĝi eltiras 

parte el la tero (mineralaj saloj kaj akvo), 

kaj parte el la aero (karbonacido, oksigeno). 

Ni scias jam ke la plej granda parto de la 

sekita planto konsistas el organikaj sub- 

stancoj kaj ke la mineralaj saloj formas nur 

malgrandan parton de ĝi. Ni scias ankaŭ ke 

tiuj organikaj substancoj estas trielementaj 

aŭ kvarelementaj kaj ke la kreskado de 

1’vegetaĵo montras sin per pliiĝo de tiuj 

substancoj iom post iom fabrikataj. Demando 

estas nun scii kia estas la rolo de la mineralaj 

saloj en la vivo de la planto. En tiu senco 

la laboro kiun prezentas S-ro Dĉlĉano estas 

unu el la plej kompletaj inter tiuj ĝisnune 

faritaj pri tiu temo. Liaj eksperimentoj estas 
faritaj sur la tero de la Ĝardenkulturo Lern- 

ejo de Chatelaine apud Ĝenevo; tiu tero, laŭ 

antaŭa analizo, havas por la kulturo mezan 

valoron. La kampo, dividita laŭ 4 kvadratoj, 

ricevis 4 kilogramojn da aveno kaj ĉiu kva- 

drato ricevis nesaman plantnutrilon : la 

unua ricevis natrinitraton, la dua natrinit- 

riton, la tria amonisulfaton kaj la kvara 

kalcicianamidon.

S-ro Delĉano faris siajn eksperimentojn 

laŭ du vidpunktoj : 1® difini la kampkulturan 

valoron de tiuj kvar plantnutriloj; 2® studi 

la amasiĝon de la mineralaj saloj kaj de la 

akvo en la planto. Por tiu celo oni elprenis 

ĉiufoje kaj el ĉiu kvadrato 100 plantojn 

hazarde,je diversaj momentoj deilia kreskado, 

kaj tiuj plantoj estas komplete analizitaj. La 

rezulto de tiuj longaj analizoj estas resumita 

en kelkaj komparecaj tabeloj kaj en 16 

diagramoj montrantaj per kurvoj suprenir- 

antaj kaj malsuprenirantaj la valoron de ĉiu 

elemento enhavata en la plantoj de ĉiu kva- 

drato, de la ĝermado ĝis la matureco. Per la 

studo de tiuj kurvoj oni povas vidi ke la 

organika materio, post kiam ĝi atingis mak- 

simumon en la kreskado, restas senŝanĝa dum 

la mineralaj saloj kiuj atingas sian mak- 

simumon longe antaŭ la matureco poste for- 

iĝas kaj tiu perdo povas atingi la 50 % de 

ilia absoluta pezo. Tiuj rezultoj, aldonitaj al 

tiuj de venontaj eksperimentoj permesos 

klarigi la rolon de ĉiu elemento en la vivo de 

la planto.

Tiel, se ni komparas en la laboro de S-ro 

Deleano la kurvon de 1’kalihidrato kun tiu 

de 1’proteikaj substancoj, ni vidas ke dum 

la substanco azota amasiĝas en la planto 

okazas ankaŭ amasiĝo de kalio; kiam la 

amasiĝo de l''azoto ĉesas, tiu de 1’kalio ankaŭ 

komencas malpliiĝi. S-ro Deleano konkludas 

ke kalio ludas grandan rolon en la sintezo de 

la substancoj azotaj.

Se la laboro de S-ro Deleano havas grav- 

econ por la scienco, ĝia graveco estas granda 

ankaŭ por la kampkulturo, ĉar ĝi montras 

klare al ni la venenan influon de la natrinitr- 

ito kaj ke en la kvadrato preparita per la 

cianamido de kalcio la plantoj atingis pli 

malfrue sian maturecon ol en la aliaj.

Gratulas mi S-ron Deleano por la rezultoj 

akiritaj en lia grava laboro kaj mi estas 
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feliĉa ke la farmaciaj studoj kiujn li ko- 

mencis ĉe mi kondukis lin tiel antaŭen.

Toma B. Ab u r e l , 
Galatz (Ruman.).

DIVERSAĴOJ

Ruĝa Kruco. — Leŭtenanto Ba y o l  
kaj D-ro Du po n t , helpmajorkuracisto, petas 
ĉiujn samideanojn militistojn, maristojn kaj 

ruĝkrucistojn, ke ili bonvolu sendi al ili kiel 

eble plej multe da dokumentoj, sciigoj, ilustr- 

aĵoj, fotografaĵoj, k. t. p. rilate al Ruĝa 

Kruco de siaj nacioj :

Sanitaraj manovroj.

Personaroj militista kaj nemilitista.

Materialo.
Organizo de la Societoj de Ruĝa Kruco.

Ambulancoj.

Milithospitalo], k. t. p.

Ili estas skribonta) multajn artikolojn kaj 

verkon « Ruĝa Kruco » kun ilustraĵoj.

Bonaj propagandiloj cstos por nia kara 

lingvo inter maristoj, militistaroj kaj ruĝ- 

krucistaroj diversnaciaj, ĉar ili estos du tekstaj 

franca-esperantaj, kaj poste la sciigoj estos 

citataj «elĉerpita cl teksto esperan tade S-roX...

Antaŭan dankon!

Skribi al Leŭtenanto Bayol aŭ Doktoro 

Dupont, 51a regimento infanteria, Beauvais 

(Oise), Francujo.

Pri la helpa mono. — Eble la aprob- 
antoj de la Helpmona Sistemo aprobita en la 

Tria Kongreso estos interesataj legi sekvant- 

ajn liniojn.

La sumo dividebla kiel profito post la 

Kongreso inter la Centra Oficejo, la Brita 

Esperantista Societo kaj la nova Kongresa 

Kaso estis precize 3000 spesmiloj.

Tri ĉekoj estis skribitaj ordonante ke oni 

pagu al ... . mil spesmilojn, kaj nenion plu 

vorte, sed cifere kompreneble, oni sube skribis 

la sumon £ 100-3-0.

La Centra Oficejo kaj la B. E. A. volis 

dubi ĉu la bankistoj pagus tian ĉekon aŭ ne, 

sed iii bavis fidon kaj atendis.

La Banko bone akceptis ilin, kaj mi en- 

gluis la pagitajn ĉekojn en Libregon en kiun 

mi metas ĉiujn pri-Triajn dokumentojn^ fo- 

tografojn, pres-tranĉajojn kaj similajn.

Se iuj el la legantoj de tiuj ĉi linioj hav- 

as kelkajn tiajn dokumentojn, kun granda 

plezuro mi aŭ aĉetos aŭ interŝanĝos ilin.

II. Bolingbroke Mu d ie  
Londono (Angl.)

La alpa Universitato. — La 27aa 
de Aŭgusto oni solene inaŭguraciis sub la 

Colle d’Olen (Colle = monteto, monta selo 

aŭ monta transirejo), je la suda Hanko de 

la Monto Roza, al la alteco da 3000 metroj, 

la sciencajn laborejojn, kiuj estis iniciatitaj 

de Prof. Mosso, la klera fiziologiisto de la 

Torina universitato. Por honori la faman 

scienculon, la Internacia kongreso de la Fi- 

ziologiistoj, tiun ĉi jaron okazinta en Heidel- 

bcrg, volis bapti la novan institucion je lia 

nomo. Ni suldas al la fama scienculo la 

jenajn verkojn :
Fiziologio de la homo sur la Alpoj; La 

Timo ; La Laceco; La temperaturo de la 
Cerbo; La fizika edukado de la viro laj de 

la virino, k. t. p. Krom tio, li publikigas en 

franca lingvo la Raportojn de la sciencaj 

laborejoj sur la Monto Roza, kies jus aperis 

la dua volumo.
La ideo de la nova institucio (ĝis nun la 

sciencaj eksperimentoj estis faritaj en la 

Dometo Margerito sur la sama monto) aperis 

en la menso de Prof. Mosso en la jaro 1901 

kaj li povis kolekti la monon bezonatan por 

la konstruajo (48,000 Sm.), parte de la itala 

registaro kaj de privataj donacoj, parte de la 

fremdaj ŝtatoj. La iniciatinto informis ke ĉiuj 

universitatoj de la terglobo estus ĝuontaj 

loĝĉambron kaj studotablon por unu scienc- 

ulo, kondiĉe ke ili estos pagontaj 2000 Sm. 

Aĉetis po du lokoj la registaroj de German- 

ujo, Aŭstrujo, Svisujo kaj Francujo, kaj po 

unu loko la Usona Respubliko.

La alpa laborejo estas de nun aneksita al 

la fiziologia instituto de Torino.

Lakorpo de la konstruajo estas longa je 26 

metroj kaj larĝa je 8. Je la du Hankoj ĝi havas 

du partojn antaŭen irintajn 7 metrojn. La tuta 

alteco estas 10 metroj kaj duono.
Ĉe la teretaĝo oni havas la laborejojn de 

fiziologio, bakteriologio kaj botaniko; en ia 

malantaŭa parto la manĝoĉambron, la kuir- 

ejon, la benzinan gasometron kaj la maga- 

zenon.
A
Ce la unua etaĝo bibliotekon kaj 17 mai- 

grandajn sed konfortajn dormoĉambrojn; 

fine, ĉe la tria etaĝo, tri ĉambretojn por la 

servistaro, la laborejojn de meteorologio kaj 
de fizika geografio. Ĉiu gasto devas pagi 

ĉiutage 2 frankojn por la ĝeneralaj elspezoj 

de lumo. hejtado kaj lavado.

Al la inaŭguracia ceremonio partoprenis 

krom Italaj profesoroj, la Belgoj Spb h e l  kaj 
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De s g u in . Prof. St a il in g  de Oxford, la Sviso 

Sa r r a g e n  k. t. p. Direktoro de la institucio 

estas S-ro Ag a z z o t t i kaj la unua gasto estas 

S-ro Fu c h s  el Erlangen.
El la inaŭguracia parolado de Prof. Mosso, 

ni eltiras kelkajn frazarojn kiuj entenas por 

tiel diri la programon de la institucio:

« Sur la superegaj regionoj de la Alpoj la

• vivo estas pli intensa : multnombraj kresk- 

« ajoj restas dek monatojn sub la neĝo, aliaj 

« devas kelkafoje dum malpli ol du semajnoj 

« naski,kreski,fiori kaj porti lafruktojn. Same 

« kiel ilia vivo estas pli intensiva, ilia dorm- 

« ado estas pli profunda. Ankaŭ la feno- 

« meno de la letargio montriĝas tie ĉi pli 

« ĝenerala kaj pli intensa. La polusan 

« kreskajaron kaj bestaron oni povas tie ĉi 

« elserĉi multe pli senĝene kaj konforte ol

• en la danĝeraj polusaj esploroj, ĉar, escepte 

« la bestoj de la arktaj maroj, ĉio la cetero 

« estas tie ĉi kvazaŭ identa en la formoj kaj 

« en la fazoj de la vivo; kaj estas la plej mal- 

« grandaj estajoj kaj la mikroskopaj organ- 

« ismoj la plej interesaj al la naturistoj.

« La alpa bakteriologio ne ankoraŭ nask- 

« iĝis, kaj ni esperas ke ĝi trovos sian lui- 

« ilon en la laborejo nun preparita...

♦ Tra la grandaj problemoj de la moderna 

« fiziologio estas lajeua, kiun la botanikistoj 

« aliros, nome, scii ĉu la kreskajoj povas 

rapide alfariĝi (alkutimiĝi) al la kondiĉo 

tiom malsama de tiu ĉi alpa medio (ĉirkaŭ- 

ajo) aŭ ĉu ilia alfariĝo estas tiel malgranda 

kaj gradigita ke ili sukcesus aklimatiĝi 

nur post longa vico da generacioj.

• Tra la temoj kiuj petas pli urĝe nian 

laboron pri la fiziologio de la homo sur la 

montoj estas la penado (aŭ laceco) kaj 

siaj leĝoj; la fortiĝo kaj la demando : 

kia estas la pli bona nutrajo en la grandaj 

muskolaj klopodoj. La granda problemo 

de la alkoholo kaj tiu de la ekscitantoj kiel 

refortigiloj de la laceco estas nur en la ko- 

menco.
» Pli ol ĉio interesas la kono pri la mate- 

ria interŝanĝo de la organismo kiam pro 
la alteco la oksigeno malpliiĝas. Ĉiuj ni 

scias ke la monta aero plibonigas la farton 

sed ĝis nun niaj konoj estas empiraj kaj 

supraĵaj. La studojn pri tuberklozo kaj 

anemio oni devas profundigi.

« Niaj kolegoj post la penadoj de la instruo 

venos tien ĉi, meze de tiu ĉi solena kaj 

grandoza naturo por hardi la fortojn en 

la studo; el malproksimaj landoj venos la 

scienclaboristoj por satiĝi kaj malkovri la 

naturajn sekretojn por konkuri en la serĉ- 

ado de la vero.»

D-ro Aĥilo Te l l in i
Udine (Ital.)

KRONIKO

pri sciencaj revuoj kaj societoj diverslandaj.

FRANCUJO

« Societe internationale des Elec- 
triciens » (Internacia societo de elektr- 
istoj). Parizo. — Afisto kaj Septembro 
estas por la societo libertempaj monatoj dum 

kiuj neniu kunveno okazas. Tamen la revu- 

eto de la societo por tiuj ĉi monatoj de 1907 

publikigis la rezultojn defre interesa studado 

farita de la < Laboratoire central d’Electri- 

cite • pri Identigado de karboj por elektraj 

maŝinoj.
Kunveno de la 6a de Novembro 1907 : 

S-ro F. La po r t e , ano de la Internacia ko- 
misiitaropor Fotometrio, raportas pri la kun- 

veno en Zurich (Julio 1907) pri kiu Scienca

Revuo jam parolis l. Poste S-ro Ve d o  v e l l i 
parolas pri la ilaro por fluoj ait- kaj mal- 

alttensiaj: manaj, aŭtomataj kaj fandeblaj 

disrompitaj; ekfunkciiloj, kontraŭfulmiloj, 

k. t. p.

« Journal de Physique « (Ĵurnalo 

de Fiziko). — Oktobro 1907: II. Ol l iv ie r . 
Serĉoj pri la hardikeco. Studado pri la form- 

iĝo, la falo kaj la reŝpruco de malgrandaj 

akvogutoj. — A. Pe l l e t a n . Pri EikonaVo. 
La aŭtoro faras uzon el tiu studado de geo- 
metria optiko por rimarkigi, ke ĉar la uzado 

1 Vidu I. S. R. Novembro 1907.
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de matematiko estas ofte malfacila por 

Ia fizikistoj kaj inĝenieroj, ili ne ĝin utiligas 

tiel kiel ili devus. Li proponas la kreadon 

de centra oficejo por matematiko kaj kal- 

kuloj, kiu farus grandajn servojn al Scienco 

kaj Industrio. — P. Cu l ma n n . Priskribo de 
kelkaj novaj aparatoj konstruataj de la firmo 

Zeiss : Spektrografo de la videblaj kaj trans- 

violaj spektroj. Mikroskopo por mezuroj. 

Arklampo je merkuro. Brulilo je natrio.— 

C. Wa id n e r  & G.-K. Bu r g e s s . Pri la fand- 
iĝpunktoj de Tantalo kaj de Tungsto. Uz- 

ante la opti k pirometron, la verkistoj de tiu ĉi 

artikolo trovis ke la fandiĝpunkto de laTan- 

talo estas 2910° kaj tiu de la Tungsto 3080°.

« Annales de Chimie et de Phy- 
sique » (Analoj de Ĥemio kaj de Fiziko). 

Oktobro 1907 : C. Ch e n e v e a u . Serĉoj pri la 
optikaj proprecoj de solvoj /aj de solvitaj 

korpoj. Studado pri la rifraktiga kaj dis- 

persiga povoj de la solvoj. — A. Dit t e . Pri 
la sulfidoj kaj dusulfidoj. Serĉoj pri la fe- 

nomenoj kiuj okazas kiam oni miksas sulf- 

idon kun alkalsultido. — L. Fr a n c h e t . 
Metalaj demetoj sur la potaĵoj laŭ la manu- 

s kri pto de Piccolpassi (1548).

Novembro : C. Ch e n e v e a u . Serĉoj pri la 
optikaj proprecoj de solvoj kaj de solvitaj 

korpoj (sekvo kaj fino). — C. De n ig e s . Kro- 
nometra metodo alfarita je kvanta analizo. 

—Ch. Sc h mid t . Pri la kondensiĝoj produktoj 
de eteroj meso k salaj kaj oksacetikaj kun la 

cianacetikaj.
P. De je a n , Le Creusot.

« Tra la mondo » Aŭgusto-Sep- 

tembro 1907 (III. 2-3).— Rev.-C. St e e n b u c h  
pritraktas la Japanan skribmanieron per 

la hinaj signoj kaj la japanaj (aŭ • kana »). 
Li konkludas per kondamno de la ĥinaj ideo- 

grafioj, kiujn la Japanoj penadas nun an- 

stataŭi per fonetikaj literoj. — Nia kolego 

Prof. Marcel Fin o t , daŭrigas la serion de 
siaj interesaj sciencaj artikoloj per kurioza 

artikolo pri la Spiritismo. 2 bildoj prezentas 

eksperimentojn pri altiĝo de tablo; tria 

montras spiritisman desegnajon de la domo 

de Loroastre sur la planedo Jupiter. — Prof. 

Bo r d . Vojaĝo de Amunden en la polusaj 
regionoj. — La Tria, kun 17 bildoj. — 

Prof. Th. Ro u s s e a u . Fino de la Internacia 
enketo pri edukado.

Oktobro 1907 (III. 4) : L. d e Gu e s n e t , 
Sporta kroniko. Granda premio de Paŭto 

mobila klubo de Francujo. — Ro k s a n o . La 
modo.

Novembro 1907 (III. 5) : O. [Pr u d e n t . 
Muziko. Grieg. — Prof. M. Fin o t  rakontas 
la lastajn eltrovojn faritajn pri la Simio- 

homo (Pitekantropo), kaj kiel, laŭ diroj de 

orserĉistoj, vivus sovaĝa estajo, nek homa 

nek besta, kiu eble estus la tiom serĉita 

pitekantropo, nia prapatro. — Nuna stato 

dela senfadena telegrafo. La aŭtoro klarigas 

la provojn faratajn por malhelpi la mikson 

de Tondoj. Li aludas la senfadenan telefonion.

— Th. Ho pe (Svis.). Interesa artikolo pri la 

Vintro en alta montaro. — A. Te l l in i (Ital.). 

Ulisse Aldrovandi. — P. Ny l e n (Sved.). 
Claes Adelskŭld. — Arta ekspozicio dum la 

Kembriĝo, kongresa ekspozicio.

« Moniteur scientifique » (Scienca 

sciigilo). — Oktobro : W. Os t w a l d . La 
transŝanĝo de la elementoj. — W. Ra ms a y . 
Eligaĵo de radiumo. — A. Gr a n g e r . La 
fotografado de la koloroj. — N. Ca r o . Pri 
la eksplodigaĵoj de acetileno. (Daŭrigo).

Novembro : G. I). Himr ic h s . Pri la fina 
determino de la atompezoj de ĉiuj ele- 

mentoĵ partoprenantaj je sola hernia reakcio.

— Na mia s . Pri analizo de kelkaj alojoj kaj 

skorioj. — F. Re pit o n . Pri Iakvante, taksado 

de Pz Ot>per urano. — G. Re mo n d in i. Kvanta 

taksado de kupro ĉe piritoj. — Ma t h e w s o n  
& Ca l v in . Metodo por kvante taksi la hidro- 
peroksidon, la feroksidulsalojn kaj aliajn 

reduktilojn.

« Revue generale de Chimie » 
(Ĝenerala ĥemia revuo). — 15au de Sep- 

tembro : F. Ma r r e . Kondiĉoj plenigotaj de 
la lakto difinita por la nutrado de la plen- 

aĝulo kaj de la suĉinfano. — V. Ge n in . 
Analizo de la kakaoaj pistaĵoj. — J. Ma - 
t il l o n . La metodo de la puraj kulturaĵojn 
zorga kuracado de la infana enterito.

6an de Oktobro : II. Ro u s s e t . Limo de la 
ĝusteco en la kvanta taksado de la kresk- 

igantaĵ elementoj. — J. Be l t z e r . Studo pri 
la fabrikado de sapo natriume per oksida; 

ĝia uzo kiel ilo de lavarto.

20an de Oktobro : G. d e Sme t . Aplikado 
de la desegnaj rimedoj al la studo de la 

duopaj kaj kompleksaj elektrolitoj. — A. d e  
Sa po r t a . Kvanta taksado simpla kaj rapida 
de kupro per gasa volumena mezurado.

3an de Novembro : G. F. Ja u b e r t . Pro- 
gresoj efektivigitaj en la fotografa rivelado.
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— H. Mu r a o u r . Likvalteca konstantigita 

por laboratorioj. — L. Fa b r e . Industria 
kvanta taksado de C O2 en la gasoj.

« Revue generale des Sciences » 
(Ĝenerala Revuo de l Sciencoj). — 15an de 

Septembro : E. Ma t h ia s . La industria likv- 
igo de aero kaj la eltirado de oksigeno el 

aero. — M. Ga n d il l o t . La diskutado pri la 
gamo. La ideoj de Pgthagore kaj de Des- 

carles. — G. Tr e l a t . La ĝenerala sani geco 
dc la loĝeblaj regionoj.

30an de Septembro : D-ro Ch a n t e me s s e . 
La seroterapio de tifa febro. — A. Ts c iiir s c h .

A
La fundamentoj de fiziologia hernio de la 

vegetajaj elĵetaĵoj. — G. Va l l a u x . La va- 
gismokaj la elmigrado ĉe lafranca Iiri tujo.

15an de Oktobro : G. Wa r c o l l ie r . La 
sciencaj metodoj en la industrio de l’pom- 

vino. — G. d e  La ma r c o d ie . La projekto pri 
alkonduko al Parizo de la movigaj fortoj de 

la rivero Phone. — D-ro II. Ha r t ma n n . Jara 
ĉirkaŭrigardo al ĥirurgio.

30an de Oktobro : A. Tu r pa in . De la 
manpresita ĝis la linotipo kaj la elektro-

A 
tipografio. Skizo de la historio tehnika kaj 

socia de la presarto. — E. Ka y s e r . La 

selekciitaj fermentiloj. — M. Ca u l l e r y  & F. 

Me s n il . Jara ĉirkaŭrigardo al zoologio.

« Revue du mois » (Revuo de 1*  

monato). — Oktobro : A. Tu r pa in . La likva 
aero. — li. Pie r o n . La sciencaj mirindajoj 
de la vortaro de la franca Akademio. — 

A. Co t t o n . Esperanto; la Kembriĝa Kon- 

greso.
Novembro : M. Ca u l l e r y . La evoluado de 

la franca scienca altinstruado. — L. J. Si- 

mo n . La sintezo de Kamforo. — L. Til l ie r . 
La ŝipkondukado en la Suez’a kanalo.

E. Le f e v r e , 
( Le Bouchet).

GERMANUJO

- Crelles Journal fŭr reine und 
angewandte Mathematik » (Ĵurnalo 

por pura kaj aplika matematiko, fondita de 

Crelle). — Volumo 133, kajero 1. 4an de 

Oktobro 1907. L. W. Th o me  en Greifswald. 
Pri simultanaj linearaj diferencialaj ekva- 

cioj. —J. Ho r n  en Clausthal. Pri la asimpt. 
ota prezentado de la integraloj de linearaj 

diferencialaj ekvacioj. — J. N. Ha z z id a r ir  
en Athen. Pri la fortoj, kiuj kaŭzas konik- 

ojn liel vojoj.

« Archiv der Mathematik & Phy- 
sik » (Arĥivo de matematiko kaj fiziko). 

— IIIa serio, volumo 12, kajero 3. 14a” de 

Novembro 1907: U.St ah l . Pri la formado de 
algebraj funkcioj laj de algebraj integraloj 

el donitaj elementoj. — W. Lu d w io  en Braun- 
schweig. Pri la problemo, tranĉi duaord- 

an surfacon en koniko, kies formo kaj 

grandeco estas donitaj. — E. Or l ic ii en 
Charlotte!)burg. Pri la desegno de sanĝfluaj 
kurboj (AVechselstromkurven) per la oscilo- 

grafo kaj ilia analizo. — O. Bie r ma n n  en 
Bni nu. Pri la ŝanĝo de la varianto mal- 
dependa ĉe la diferencialaj operacioj. Kun 

2 figuroj (fino). — Em. Me y e r  en Charlot- 
tenburg. Teoremo de Pascal, teoremo de 
Desargues kaj nubsistemo (kun 1 figuro). —

S. A. Mil l e r  en Illinois. The groups of iso- 
morphism of the simple cjroups ivhose degree 

is tess than fifteen. (La samformaj grupoj 

de Ia grupoj simplaj kies grado estas pli 

malgranda ol 15.) — K. A. Po u r r a  en Ilel- 
singfors. Pri la plej granda vario de anali- 

tika funkcio de cirkloperiferio. — H. Wie - 
l e it n e r  en Speyer. La vertic-konkoido de la 
konikoj (kun 3 figuroj). — Recenzioj. — 

Diversaj sciigoj. — Raporto pri la kunsido 

de la Berlina matematika societo (54a kun- 

sido, la 26an de junio 1907) : Pri la plano 
de la eldonado de la kolektitaj verkoj de 
Leonhard Euler, de J. Knoblauch.

« Encyc’opadie der mathemati- 
schen Wissenschaften mit Ein- 
schluss ihrer Anvvendungen » (En- 
ciklopedio de la matematikaj sciencoj, en- 

tenate iliaj uzoj). Volumo III, 1. kajero 2, 

24an de Septembro 1907. — G. Pe a n o en 
Torino. Diferenco dela sinteza kaj laanali- 

ti/a geometrio en ĝia evolucio historia dum 

la 19A jarcento. — G. Pe a n o  en 'Forino. Kon- 
Unuaj geometriaj grupoj. La teorio de la 

grupoj kiel geometria dividprincipo.
Volumo IV, 2, II. Kajero 2, 21un de 

Oktobro 1907. 0. Te d o n e en Senna kaj 

A. Timpe  en Danzig. Specialaĵoj al la sta- 

tiko de elastaj korpoj. — II. La mb e n , Man- 
chester. Svingoj de elastaj sistemoj, precipe 

akustiko.
Johannes No a , 

Siegburg.

HUNGARUJO

« Termeszettudomanyi Kdzldny »
(Naturscienca Revuo). — Septembro : Efiko 
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de la lumo kaj la varmo al la bestaro, de 

Geza En t z . Tiu ĉi priskribo, kiun 1’aŭtoro 
legis ĉe la migra kunsido de I' hungaraj ku- 

racistoj kaj naturesploristoj en Pozsony la 

29an de Aŭgusto, pritraktas trarigarde la 

ŝanĝojn, kiujn kaŭzas en la bestaro la varmo, 

la lumo. kritikante 1’esplorojn de aliaj es- 

ploristoj, plivastigite kun siaj observoj. — 

L’aliiĝo de l’elementoj, de D-ro Ludoviko 

Il o s v a y . Resumo de P eksperimentoj rilat- 
antaj je tiu ĉi objekto. — La margarino, 

de Julio Ha l mi. Esploro scienca de ĉi tiu 
artefarita butero. — Subakvaj ŝipoj, de Ru- 

dolf Kr e y b ig . Tiu ĉi artikolo resumas histo- 
rie la evolucion de la ideo de subakva ŝipo, 

kune kun ĝia ^raveco en la moderna milit- 

arto. — Kaheloj en la servo de V telefono, 

de D-ro Viktoro Ze mpl e n . — La vintra ko- 

loriĝo de V bestoj, de D-ro Zoltano Sz il a d y .
— Nova lago en Sudka lifornio, de D-ro 

Ernesto Ma s s a n y .
Oktobro : Efko de la lumo kaj la varmo 

A
al la bestaro, de Geza En t z (fino). — Cu 
ankoraŭ ekzistas sovaĝaj homoj, kaj kani- 

baloj, de Ludoviko Bir o . Vere scienca pri- 
skriho de la granda hungara etnografiisto 

kaj vojaĝanto pri la kanibalaj homgentoj.— 

Subakvaj ŝipoj, de Rudolfo Kr e ib ig  (fino).

— La Benoid-gaso, de Ignacio Pf e if e r .
— Alsimiliĝantaj raŭpoj, de D-ro Zoltano

Sz il a d y .
« Magyar Chemiai Folyoirat » 

(Hungara ĥemia revuo). — Aŭgusto: La 

f uidaj kaj nefuidaj grasacidoj de V kokos- 

oleo, de Arturo Gŭ r g e y . — El la rondo de 
la mineralhemio, de Jozefo Lo c z k a . — La 
difino de energienhavo de V urinujo, de 

Arturo Za it s c h e k . — Iai difino de V etil- 
alkoholo kaj de V etilaldehido okaze de arn- 

baŭa ĉeesto, de Jozefo Za mb o r . — Forpuŝ- 
iĝo de l' absorbciaj kolorbildoj, de Paŭlo 

Se l e c t i .
Septembro: La f uidaj kaj nefuidaj gras- 

acidoj de V kokoleo, de Arturo G6r g e y  
(daŭrigo). — L’efiko de V metaloj al la fo- 

tografa plataĵo, de Elizabeto Le g r a d t . — 
El la rondo de V mineralhemio, de Josefo 

Lo c z k a . — La plej novaj terproduktaĵoj, 
de Karolo Iv a n it s .

« Ndvenytani Kdziemenyek » 

(Botanika revuo). — Septembro : Pri la 

fungoforo en llungarlando, de Fr. Bu b a k .
— L'anatomio de V eŭropaj Corispermum 

kaj Camphorosma specoj, de Geza Le n g y e l .

« Alattani Kdzlemenyek » (Zoo- 

logia revuo). — Oktobro : Z/ Arkeo- kaj 

Neolacertoj, de Ludoviko Me h e l y . En tiu ĉi 
artikolo l’ aŭtoro respondante la kritikon de 

S-roj G. A. Boulenger kaj D-ro F. Werner, 

rilate al antaŭa montrajo de sia aperonta 

verko, parolas pri la deveno de la lacertoj 

laŭ siaj propraj esploroj. — Nova hibrido 

de nia fis faŭno, de Georgo Vu t s k it s . Tiu ĉi 
artikolo detale pritraktas la specon hibridan : 

Bliccopsis abramo-rutilus, vivantan en la Ba- 

laton lago. — Konserviloj uzataj en la Na- 
pola zoologia instituto, de D-ro Andreo 

Sz u t s .

« Fdldrajzi Kdzlemenyek » (Geo- 

grafia revuo). — Septembro : Observoj en 

Orient-Himalajo, de Ludoviko Loczi (daŭr- 

igo). — Neĝformaĵoj kaj ilia deveno, de 

Johano Po l ja k . Detala priskribo de 1’ neĝ- 
formajoj, kaŭzitaj de 1’ vento, kiuj tre simil- 

asal sabloformujoj havantaj similan devenon. 

Per multaj fotografaĵoj 1' aŭtoro ilustras 

P artikolon. — Fervojoj de Afriko, de Julio 

IIa l a s z . Priskribo de la nunaj afrikaj fer- 
vojoj.

Oktobro: Arteziputoj de Aŭstralio, de 

Karolo Gu b a c t i. Detala konigo pri la Quens- 
landaj arteziputoj laŭ la sciigoj de S-ro J. 

W. Gregory. — Vojaĝaj notoj el meza Azio, 

de D-ro Julio Pr in z (daŭrigo). — Ludo de 
V akvoguto, de Zoltano Sz il a d y . Interesa 
sciigo pri Refi ko de kalkenhava akvo, kiu en- 

igas en kalkŝtonon alispecan ŝtoneton.

Rudolfo Ra jc z y  (Debrecen).

ITALUJO

« Rivista di Fisica, matematica 

e scienze naturali » (Revuo de Fiziko, 

de Matematiko kaj de Natursciencoj). — 

Julio: Dro E. Ba r s a l i. Pri la strukturo de 
la folio de l' « Eurgale Feroxal— I). Del 

Ca mpa n a . Nova kunhelpo por la etnografo 

de U Ciriguani. — A. Ge n e l l i. Por la evo- 

lucio (daŭr.). — L. Ga b e l l i. Pri U lisse Al- 

drovandi kiel botanikisto. — C. Al a s ia . La 
ekvacio de Laplace.

« Periodico di matematica » (Re- 

vuo de Matematiko). — Majo-Junio 1907: 

E. Pa s c a l . Formulo pri la koeficientoj poli- 
nomjaj kaj pri rikura determinanto.—G. Re - 
pe t t o . La geodetikoj de l' toruso. — A.Bo r io . 
Projekcioj en la spaco punktara, kauzitaj de 

projekcioj en la spaco rektara. — M. Ch imi .
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Pri ekvacio funkcia el kiu devenas du ri- 
markinda! formuloj de matematiko « ata- 

riala ». —G. Bis t o n c in i. Nombroj entjeraj, 
kiuj')! oni povas malkomponi en la sumon aŭ 
en la diferencon de V kvadratoj de du numeroj 

entjeraj. — M. Ve c c h i. Pri la restajoj kva- 
dratecaj de prima nombro de la formo 

4 n -f- d. — G. Sc o r z a . Pri riferimentoj 
perspektivaj de la surfacoj.

« Mondo sotterraneo » fMondo sub-*
tera). — Marto-Majo 1907: F. Mu s o n i. La 
lago de S. lJaniele en Friuli’o (daŭr. k fino).

— Ad. Lb c c h e t t a n i. La dolmenoj en lavalo 

Rogo en Apeneno Akvita. — G. Da in e l l i. 
Dismorda kavaĵo en la gipsoj de Montceniz-

io. — G. Fe r r u g l io . Nova klasigo de V 
doline.

« Bollettino della Soe. Sismolo- 

gica Italiana » (Bulteno de la Societo 

Sismologia Itala). — N-ro la & 2a 1907 :

T. Al ippl  Pri akustika fenomeno de la tero 

kaj de V atmosfero. — G. Pl a t a n ia . La fe- 
nomenoj en maro dum la tertremo en Kala- 

brio 1905. — N. Mo n t i. Za tertremoj okaz- 
intaj en ltalujo de V P de Julio 1904 ĝis 

Julio 1906.

« Rendiconto del R. Instituto 

Lombardo » (Raporto de 1’ Instituto R. 

de Lombardio). — Serio 2, Voi. XL, kaj. 

10-11: Bo n a  r d i . Konsideroj klinikaj kaj 
anatomi-patologiaj pri kazo de malsano 

hutinel. — Mo n t i . Nova kunhelpo por la 

studo de la intesta absorbo. — Va l e n t i. 
Eksperimentaj elserĉoj pri la meĥanismo 

de l’ vomo kaj pri la funkcio de V kardio.

Kajero 12-13: Bo n  a r d i . Pri la neceseco 
klinika de la diagnozo bakteriologia laŭ V 

abscesoj internaĵoj. — Fa g g i. La Fiziko 
de la Stoikoj kaj la Fiziko moderna. — 

Pe r r e n c it o . La renoviĝo de la nervoj laŭ 
r anatomia vidpunkto. — Nig k o ia . (De Vries). 
Specoj kaj variaĵoj kaj ilia genezo per ŝanĝ- 

ado.

J. Me a z z in i, Arezzo.

RUSUJO

« Jurnalo de la Ministrejo de la 

vojoj de komunikado ». — Libro 5a, 

1907 : Prof. L. Nik o l a j . La framoj de la 
sistemo Dietz’a kaj ilia plua evolucio. — 

N. Ab r a mo v . Ecoj de la spiralearmita betono.

— L. Ma l e e v . Krotono akvokondukilo en

Nov-Jorko. — K. T-g o . Instante de venigo 
(fina momento de transporto) de transponaĵo 
per la relvojoj. — Kelkaj nombroj pri la 

transporto de minaĵoj en Ruslando laj pri 

komerca trafiko kun aliaj landoj.
Kroniko : Projektitaj plibonigoj (R trafiko 

en Berlino kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj. — Relvojo 
Swakopmund-Otavi’a en Afriko.— Liberigo 

de la lokomotivoj alglaciiĝintaj je reloj. Mez- 

eŭropa aŭ sudlanda inĝeniero ofte eĉ ne 

konjektas kiom da penegoj la vintra batal- 

ado kontraŭ la frosto postulas de rusa kaj 

precipe de siberia rei voj inĝeniero. Ni citu 

nur, ekzemple, la frostrompiĝemon 1 de reloj 

kaj de radaksoj. Inĝeniero Za u s a .j l o v , aŭ- 
toro de tiu ĉi artikoleto, rememorigas pri 

la procedo, multfoje de li mem sukcese 

praktikita, disfluidigi per la fluo de super- 

hejtita vaporo la glaciajn ligojn kiuj kaptas 

kiel lianoj la lokomotivojn dum pli longaj 

senmovaj haltoj en frosta aero de la rusa 

vintro, kies termometra valoro ofte estas 

taksebla dum kelkaj monatoj ne pli alte ol 

—20-30° C, falante iafoje ĝis la frostpunkto 

de la termometra hidrarga kerno. — La 

demando pri la navigad-impostoj sur la 
Prusaj kanaloj kaj riveroj. — La akvo- 

kondukoj kaj kanalizado en Berlino Laj 

Moskvo. — Produktado kaj uzado de ele! tra 

energio en Ruslando. — Restaĵbruligejo en 

Wiesbadeno laŭ la sistemo I)6rr’a.

Libro 6a, 1907 : W. La t . Pri la normoj de 
ventpremo kontraŭ la ponikonstruaĵoj.— G. 

Ma .j l e r t . Kelkaj kritikaj rimarkoj pri la difino 
de la konceptoj: laboro kaj energio. Aprob- 

ante, kiel tute ĝustajn, la difinojn de l’es- 

primoj kinematikaj,raj9?dokajakcelo, 1’aŭtoro 

diras : enirante la regionon de dinamiko ni 

renkontas tuj unu el la plej simplaj ideoj, 

la koncepton de maso, kiu jam estas deter- 
minata diversamaniere : en fiziko kaj ĥemio 

« maso > estas Ia kvanto de materio en la 
korpo; en meĥaniko oni nomas « maso » la 

onon el divido de forto sur ĝia akcelo; tiu 

difino estas ligita logike kun la unua difino. 

Nuntempa energetiko determinas « maso » 

kiel centroj da agregiĝo de 1’energio, fine en 

la astronomio oni komprenas, ke « maso » 

estas proporcia rekte al Ia volumeno kaj 

inverse al la duenca tempo (kvadrata tempo?): 

(M) = L8 T . La lasta difino de la maso 

neniel estas akordebla kun la unua difino.

1 (G.) Kaltbrŭchigkeit.
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La ideo de maso estante determinata divers- 

maniere, la difinoj de la konceptoj de 

movforto kaj de molkvanto estante obloj de 

maso je akcelo, respektive je rapideco, certe 

ne povas esti klaraj; ankoraŭ malpli klaraj 

estas la difinoj de la konceptoj : laboro kaj 

energio. Esplorinte analitike kelkajn ekz- 

empiojn de Papero de laboro kaj energio, 
aŭtoro venas al la konkludoj, la La aprobita 

de la nuntempa scienco difino de la ideo de 

laboro ne estas konvene bazita analitike 

kaj ne akordiĝas kun la ideo de impulso. 

2a Aritmetika sumo

ne estas vera analitika esprimo de kinetika 

energio de materiala rigida sistemo, kaj 3a 

Ne estas eble klarigi kial do la rezultanta 

energio, eĉ en la plej simplaj ekzemploj de 

kunmeto de efikaj fortoj, estas ĉu pli granda 

ĉu pli malgranda ol la sumo de la kunmetataj 

energikvantoj; klarigi gajnon kaj malgajnon 

ne estas eble, egale ankaŭ ne estas eble 

akordigi la ricevatajn rezultatojn kun la 

principo de ĉiameco de 1’energio, kiu estas 

la fundamenta naturleĝo kaj laŭ kiu la 

energio povas transformiĝadi, alprenante 

diversajn formojn, sed neniel kaj neniam 

povas esti neniigita. Alivorte oni devas kon- 

senti la fakton, ke en la nuntempa deter- 

minologio de kompleksaj ideoj, kiaj sendube 

estas Ia konceptoj de laboro kaj energio, 

ekzistas iela neprecizeco. Tio allasite, aperas 

nature la demando : ĉu ne konvenus serĉi 

alian, pli veran difinmetodon, kiu faciligus 

klarigi tiun ĉi nekoncizecon kaj per tio donus 

eblon starigi konkrete bazitajn difinojn ? Por 

ĝusta konkretigo de tiuj ideoj ekzistas nur 

unu sola vojo : la vojo teoria (ekz. Ia teorio 

de vektoroj), pasante iom post iom de Ia 

simplaj ideoj al la ideoj malpli simplaj kiaj 

estas la konceptoj de maso, movforto, mov- 

kvanto kaj impulso. — N. Pl e ŝ a k o v . La 
Holo de la dragado 1 en la reguligo de la 
riveroj.

Kroniko: 25-jara Jubileo de la S1 Gotarda 

relvojo. — 5000*  lokomotivo de la Hanovra 

uzino. — Autobusoj en Londono. — Opinio 

1 Dragi = (A.) to dredge, (F.) draguer, 

(U.) dragar, (G.) baggern, (R.) rabotatj 

dragoj u.

de germana specialisto pri interrilatoj de 
Ruslando kaj Germanlando je aferoj de 

navigado. — Kolizio de interesoj en la re- 

giono de V uzo de l' alva forto. — Municipa^ 
igo de gaso kaj elektro en Bruselo. — Akiro 

kaj fabrikado de platino en Ruslando. 
La pli granda akiro de kruda platino estis 

en 1901 : 6367 kg. En la lasta montrita jaro 

1904 ĝi estis nur 5016 kg. La platino estas 

elminata ekskluzive en la montoj Uralaj.

En la suplemento al tiu libro oni trovas 

aron da protokoloj de la konsilantaro pri 

aferoj rei vojaj, inter kiuj estas notinda la 

raporto pri la transporto de la fotolo, kie oni 

trovas la nomenklaturon de naftoleoj kaj 

oleidoj de Baku. Laŭ tiu oficiala klasifiko la 

produktoj el nafto estas klasifikataj laŭ du 

grupoj : la grupo, la kerosenoj, la teroleoj 

kaj ceteraj naftaj produktoj, kies alumgrado 

estas pli alta ol 28° C. laŭ la aparato de 

Abel-Penski : lampaj oleoj, keroseno (kaj 

ĝiaj specoj, petrolo, fotolo, fotonaftolo), 

pironafto, astrolino kaj distilatoj de lampaj 

oleoj; miksajo de kruda keroseno kun naft- 

restoj (malaprobita keroseno); solaraj oleoj, 

naftaj lubroleoj kaj ĝiaj distilatoj; oleonafto, 

oleon ido, oleofino, oleovazelino kaj vazelino, 

mazuto (naftrestoj), naftgudro kaj alkaliaj 

naftrestoj, kruda nafto (freŝa kaj laguna), 
krom hela suraĥana krudoleo (nigra nafto) 

kaj naftkoto. 2a grupo, naftidoj kun alum- 

grado pli alta ol 28" C : benzinoj, ordinara 

benzi no, ligroi no, petroletero, ŝandori no, 

gasolino, neolino kaj hidrokarburo; bela 
suraĥana nafto kaj ceteraj mineraloleoj kun 

alumgrado pli malalta ol 28° C. laŭ la 

aparato de Abel-Penski ĉe ratmosferpremo 

76omm.
Oni nomas fotolo la specon de keroseno 

karakterizata de alumgrado pli alta ol 20" C. 

kaj specifika pezo 0,800 -0,820 ĉe la tem- 

peraturo 15°; oni do vidas, ke fotolo estas 

klasita en la unua grupo nur kiel escepto. 

La fotolo brulas en la brulingoj de amerikana 

tipo pli hele ol la ordinara keroseno; laŭ Ia 

proklamo de Ia firmo Nobel ĝi estas miksaĵo 

de ordinara keroseno kun pezaj ligroinoj, 

la prezo de fotolo estas egala al tiu de 

keroseno.

W. Ŝmu r l o , Stutgarto.

U. Ŝ. A.

« American Journal of Science » 
(Amerika Ĵurnalo de Scienco). — Oktobro : 

B. B. Bo l t w o o d aldonas Noton pri Radio- 
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aktiva Elemento nova. Forta evidenteco estas 

atingita de la ekzisteco en uranaj mineraloj 

de nova radioaktiva elemento kiu fordonas 

ankaŭ a kaj radiojn, kiu ne fordonas 

gasan fordonitaĵon, kaj kiu similas torion 
en siaj ĥemiaj proprecoj. Gi estas sendube 

malkombina produktaĵo de urano, kaj estas 

kredinde la patro de radiumo. Estas kredebla, 

ke tiu ĉi elemento ekzistas en la « aktiniaj » 

produktaĵoj de Debierne, kaj en la • omanio • 

de Giesel, kaj ĝia ekzisteco povas kredeble 

klarigi la konfuzon kiu estas sekvinta la 

diraĵon de Debierne, ke aktinio kunekzistas 

torion, kiel kontraŭmetitan al la diraĵoj de 

Giesel male. —,C.-D. Co o k s e y . Pecetaj radioj 
produktitaj en diversaj metaloj per Rimtgen' 

aj Radioj.

« Physical Review * (Fizika Revuo). 

— Oktobro : F.-M. Pe d e r s o n . Efekto de 
molekula strukturo sur la Internan Eroi- 
adon de kelkaj isomeroj Eter-gasoj. — 

C.-R. Fo u n t a in  & F.-C. Bl a k e . La disŝuto 
de energio fordonita per RighVa vibrajn. — 

J.-C. Sh e d d  & J.-A. Bir c h b y . Studado de la 

renversebla pendolo. — W.-S. Fr a n k l in  
L.-A. Fr e u d e n b e r g e r . Mezuro de elektrolita 
kontraŭstareco. P. R. He y l ,

( Eiladelfio).

« Engineering News » (Inĝenieroj 
novaĵoj). — Aŭgusto 1907 : /ŝtona Akvo-

barila Konstruado ĉe Huron, Ohio (ilusi r~ 

ita).— Senŝarĝada maŝino por senŝarĝadaj 
vagonaroj por movi teron dum la konstruado 
de fervojoj. — Plibonigita higiena leĝaro de 

la urbeto de Monteta ir, N. J. — Sendanĝera 

aparato por subteni elektrajn metalfadenojn 
enaerajn. — Protektata fleksebla akvotubo 

por uzi subakve. — Provoj de la rezisteco de 
angulformaj ŝtalaj baroj kun variaj modeloj 

de finiĝoj kuniĝoj (ilustrita). — Kosto de 

fercementaj pontoj. Ekzamenaj demandoj 

por la ofico de helpa inĝeniero ĉe la Nov- 
Yorka A kvoliverada Kom i sari oj. In ter-

rilatoj inter inĝenieroj universitatoj kaj 
politeknika industria edukado. — Etendadaj 

kuniĝoj por reloj ĉe la Thebetfa ponto. — 
La aplikado de gudro sur ŝtonaj vojoj. — 
^ipejoj muroj ĉe la K6nigsberg’a Haveno, 

Germanujo (ilustrita). — Moderna protekta 

ado kontraŭ fulmoj.
Direktora Korespondado. — Suda Amerika 

transkontinenta fervojo. — Kiun formon 
havas finiĝoj de fervojaj subordoj t — Aparato 

por gardi fervojajn veturilojn kontraa pluv- 

oj.— Litiaj (Lithium) kunmetajoj por provi 
subterajn akvojn kontraa malpuriĝoj. 

Proponita etika leĝaro por elektraj inĝe- 

nieroj.

G. St o r y ,
San Luis Obispo (Kai. U. S. A.)

>C)

KORESPONDADO

Provo de botanika nomigado.

La internacia botanika nomigado estis 

diskutata ĉe la Internacia Kongreso de Bo- 

taniko okazinta en 1867 en Parizo. Post tiu 

kongreso, latina nomigado estis alprenita de 

ĉi u naciaj botanikistoj universale1.

Tiu nomigado estis tiu proponita de A. d e  
Ca n d o l l e . Ni tute ne intencas enigi en ĝi 
esperantan Homigadon,sed kontraŭe ĉerpi en 

ĝi la elementojn por formi la esperantajn nom- 

ojn uzeblajn en paroladoj aŭ artikoloj pri 

ĝeneralaj sciencoj kaj en la kutima inter- 

parolado.

1 Vidu artikolon pri la Internacia Kongreso 

Botanika en Wien 1905, aperintan en I. S. R. 

Decembro 1907.

Laŭ sciigoj liveritaj al ni de kelkaj botanik- 

istoj esperantistaj, ni provis starigi la esper- 

antan Homigadon, bazante nin sur la formoj 

jam troveblaj en Universala Vortaro kaj surla 

reguloj alprenitaj de la Internacia Kongreso 

de Botaniko por la latinaj nomoj.

Jen la rezultato de nia provo, kiun ni 

prezentas al la botanikistoj por ke ili ekz- 

amenu, diskutu ĝin en celo plibonigi kaj 

konduki ĝin al difinitiva stato.

La sekvantaj artikoloj estas ĉu tradukoj 

de la reguloj esperan tigi udaj ĉerpitaj en la 

broŝuro de A. de Candolle ’, ĉu modifoj, laŭ

1 Paris, Masson et fi Is, 1867. Lois de la 

nomenclature botanigue.



Korespondado. 59

postulo de Esperanto, de artikoloj ĉerpita) el 

la sama broŝuro :

*
♦ *

Ar t . 6 (modifita). — La sciencaj nomoj 
estas en latina lingvo.

Se oni tradukas ilin esperante!), oni klo- 

podos por konservi plej eble similecon kun la 

devenaj nomoj latinaj.

Ar t . 8 (tradukita).— Ĉiu vegetalo apart- 
enas al speco (species), ĉiu speco al genro 

(lat. genus). ĉiu genro al ordo 1 (lat. ordo), 

ĉiu ordo al kohorso1 2 * * * * * (cahors), ĉiu kohorso al 

klaso (classis).

Ar t . 9 (tradukita). — Oni ankaŭ distingas 
en pluraj specoj variojn kaj variaciojn, en 

iaj kulturitaj specoj modifojn ankoraŭ pli 

multajn.en pluraj genroj sekciojn, en pluraj 

ordoj tribunojn.

Ar t . 10 (tradukita). — Fine, tial ke la 
komplikeco kondukas ofte distingi interajn 

grupojn pli multajn, oni povas formi, per la 

silabo sub (sub) metita antaŭ la nomo de la 

grupo, subdividojn de tiu grupo tiamaniere 

ke subordo (subordo) esprimas grupon inter 

ordo kaj tribuso; subtribuso (subtribus) 
grupon inter tribuso kaj genro, k. t. p. La 

aro dela tiel subdividitaj grupoj povas mui t- 

iĝi, nur por la spontaneaj plantoj, ĝis 18 

gradoj laŭ la jena ordo :

Vegetaloj :

Klaso (classis).
Subklaso (subclassis).

Kohorso (cahors).

Subkohorso (subcohors).

Ordo (ordo).
Subordo (subordo).

Tribuso (tribus).
Subtribuso (subtribus).

Genro (genus).

Subgenro (subgenus).

Sekcio (sectio).

Subsekcio (subsectio).

Speco (species).
Subspeco (subspecies) (raso).

1 Familio = ordo.
2 Ĉu kohorto ne estus pli taŭga? (Red.)

Vario (varietas).
Subvario (subvarietas).

Variacio (variatio). 

Subvariacio (subvariatio). 

Planto (planta).

Ar t . 12 (tradukita). — La fekundo de 
speco per alia speco naskas hibridon (hy- 
bridus); tiu de modifo t. e. subdivido de 

speco per alia modifo de la sama speco naskas 

mestison (misius) L

Nomoj de klasoj kaj subklasoj :

Ar t . 18 (tradukita). — La nomoj de 
klasoj kaj subklasoj devenas el unu el ĉefaj 

karakteroj. Ilin oni esprimas per vortoj, kies 

deveno estas latina aŭ greka, kaj donante al 

la grupoj samnaturaj ian similecon de formo 

kaj de finiĝo. Ekz. : Fanerogamoj, Kripto- 

gamoj, Monokotiledonoj, Dikotiledonoj, k.t.p.

Nomoj de kohorsoj kaj subkohorsoj.

Ar t . 20 (tradukita). — La kohorsoj estas 
nomataj per la norno de unu el siaj ĉefaj 

ordoj kun la finiĝo -aloj (ales)*.  Ekz. : 

Rozaloj, el Rozo {Rosa).
La subkohorsoj povas esti nomataj per la 

sama nomo.

Nomoj de ordoj kaj subordoj.

Ar t . 21 (tradukita).— La ordoj (ordines, 
famili#) estas nomataj per la nomo de unu 

el siaj genroj kun la finiĝo -acoj (ace#). Ekz.: 

Rozacoj, el Rozo (Rosa); Ranunkolacoj, el 

Ranunkolo (Ranunculus), k. t. p. 8.

1 La tradukon de la supreskribita) artikoloj 

mi donas por liveri la esperantan nomon de 

la diversaj grupoj kaj klarigi la gradaron de 

la klasigado.

2 La finiĝo lati na-ali.? por la kohorsoj estis

proponita de Lindley en 1835 (A key to 
Botang).... La formo en -ales estis alprenita 

en la verko Generada Be n t h a m kaj IIo o k e r
filo.

8 La finiĝo -acoj estas preferinda al aceoj

pro simpleco. La formo acoj bone respondas

al la lingvo Esperanto kaj ne naskas kon-

f u zojn (N. de la T.).
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Ar t . 22 (modifita). — le La finiĝo -acoj 
sola estos alprenita por la nomoj de ordoj 

en la esperanta nomigado. La latinaj nomoj 

finigantaj per «cea?, ide# aŭ eca?, kiuj faras 

esceptojn al la ĝenerala regulo de la latina 

nomigado, reeniros en la solan regulon esper- 

antan kiam oni tradukos ilin csperanten : 

Ekz.: Salikacoj (salicine#) el Saliko (salix); 

Berberidacoj (berberidete) el Berberido (ber- 
beris); Tamarikacoj (tamaraiscinex) el Ta- 

mariko (tamarix).
2e (tradukita). — Por kelkaj gravaj 

familioj antikve nomataj, tre konataj per 

siaj specialaj nomoj, oni povas konservi la 

malnovan nomon (esperantigitan). Ekz. : 

Kruciferoj (Cruciferae), Legumenozoj (Legu- 

minos#),Umbeliferoj (Umbellifer#),Kompon 
itoj (Composita), Kupuliferoj ( Capuli ferae), 

Koniferoj (Coniferae), Graminoj (Gramin#).

• • • • >.......................................... 3

Nomoj de tribusoj kaj subtribusoj.

Ar t . 24 (modifita). — La nomoj de 
tribusoj kaj subtribusoj estas formataj per la 

nomo de unu el la genroj, kiuj troviĝas en ili, 

kun la finiĝo-idoj. Ekz.: Rozidoj (Rose#) el 

Rozo (Kosa) ’.

Ar t . 25 (tradukita). — La genroj, sub- 
genroj kaj sekcioj ricevas nomojn, (substant- 

ivajn) kiuj estas por ĉiu el ili kvazaŭ niaj 

propraj familiaj nomoj.

— (modifita). — Tiuj nomoj estas form- 

ataj perla latina scienca vorto konformiĝante 

al la transskribado esperanta.

Tamen, iaj nomoj, alprenitaj el la vulgara 

lingvo por plantoj tre konataj, kaj jam ricev- 

intaj tiel sankcion, estas konservotaj, kiel 

esceptoj. Sed la esceptoj fundamentitaj sur 

la kutimo, tial ke ili estis esceptoj, devas 

esti nek imititaj nek disvastigitaj (artiŝoko, 

levkojo).

1 Oni povus ankaŭ alpreni la finiĝon eoj 

(e#)-, mi scias ke la finiĝo latina -/dea? apar- 

tenas al iaj esceptaj nomoj de ordo; sed ĉar 

ĝi estis libera post la alpreno de -acoj por la 

nomoj de ordoj, mi opiniis ke -idoj estas 

alprenebla por la nomoj de tribusaj kaj sub- 

tribusaj, pro (Ch. V.) similigo al la finiĝo de 

a zoologiaj nomoj familiaj, kiu estas oido.

Nomoj de specoj hibridaj aŭ subspecoj.

Ar t . 31 (modifita). — Ĉiu speco, eĉ tiuj kiuj 
konsistigas solaj unu genron, estas nomata 

per la nomo de la genro al kiu ĝi apartenas, 

sekvita de nomo speca. Oni povus alpreni 

por tiu ĉi la latinan nomon tian, kia ĝi estas 

uzata de la botanikistoj, aŭ en iaj okazoj, la 

tradukon esperantan aŭ la nomon ortografiitan 

esperante. Tiam, ĝi prenos la adjektivan 

formon. Ekz. : Rozo sempervirensa (Rosa 

sempervirens); Alpa Rozo (Rosa alpina); 
Rozo fetidaf.Rosafaldaj; Rozo dumetoruma 

(Rosa dumetorum).
Sed, ĉar tiaj nomoj estiis malmulte uzataj 

ekster la pura Botaniko, ŝajnas ne tre necese 

disvastigi ilian tradukon esperantan, kaj la 

botanikistoj kredeble ĉiam preferos nomi 

ilin per la internacia latina vorto.

Ge n e r a l a j r e g u l o j pr i t r a n s s k r ib a d o .

(La vortoj de V Universala Vortaro estas 

signitaj per *,  tiuj de la vortaro esp. ger- 

mana per **.)

I. — Komencaj literoj.

c------c- cichorium *cikorio;  cicuta **ci-

kuto; cypselus cipselo.

ch- — k- chamomilla *Aamomilo.

cr------kr- crategus *Aratago.

cya------cej- cyanus ♦cejano,

h- — h- hordeum hordeo. 

hyo------hi- hyosciamus hiskiamo,

j------ juniperus junipero,

ph- — f-phaseolus ♦fazeolo. 

qu------ kv- quercus ♦iverko.

sch- — ŝ- schoenoprasum ♦♦ ŝenoprazo.

II. — Internaj literoj.

-au-------aŭ laurus *laŭro.

-c-------k- antaŭ a, o, u, cicuta **ci£uto  ;

brassica ♦brasiko.

-c- — -c- antaŭ i,e, acer ♦acero; lonicera 

lonicero.

-cc-------kc- vaccinium vakcinio.

-ch- — -k- cichorium *ci/;orio ; lichen 

♦likeno.

-ch------- ĉ- (kelkafoje) colchium kolĉiko.

-eu------- e- leucanthemum */ekanto.

-eu- — -eu- (kelkafoje) teucrium teur 

krio.
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-nie- — -n k- feniculum * fenkolo.

-ce- — -e- schoenoprasum **ŝenoprazo.

— (a) (kelkafoje por eviti konfuzojn) 

crat&gus *kratago.

-ph--------f- raphanus *ra/ano.

-qu--------kv- aguilegia ** aAriiegio.

-s- — -z- schoenoprasum **senopra£o ; 

pisum *pko.

-se--------«k- hgosciamus * hiskiamo.

-88------- s- brassica *bra#iko ; cupressus

♦cipreso.

-th- — -t- mentha mento.

-u-------i- cupressus *ci preso.

-x- — -ks- fraximus *fraAseno.

-y------- i- mgrtillus *mtrtelo;  marius *mirto.

III. — Finiĝoj.

-aria------o convallaria *konvalo;  fragaria

* frago.

-aria — -ario (kiam povas okazi konfuzo 

kun alia vorto), linaria linano; ficaria 
fi kan o.

-illa------ ilo chamomilla * kamomilo.

-ita------o cucurbita *kukurbo.

-eum — -eo liordeum *hordeo.

-ium — -o lolium *lolo.

— -io cichorium ♦cikorio; milium 

♦milio.

-inum, -inus — -o petroselinum *petroselo.

— -eno fraxinus ♦frakseno; 

jas minus *jasmeno.

-on — o onopordon onopordo; rhododen- 

dron rododendro.

-er----- ro zingiber *zingibro.

------ero acer *&cero.
------o papaver ^papavo.

-as------aso ananas *anana#o.

-es----- o ribes *ribo.

-is — -o cucumis *kukumo ; cannabis 

♦kanabo, clematis **klemato.

-is — -ido iris **irtJo.

-ans — -ando juglans juglando.

-U8 — -o crataegus *kratago;  betulus 
♦betulo.

-us — iio bambus ♦bambuo.

-iis — uso morus * moruso, lotus lotuso.

-illus------ elo mgrtillus *mirtelo.

-ulus — -olo lupulus *lupolo;  ranun- 

cuius ranunkolo.

-ulus — ulo betulus *betulo;  convolvulus 

♦♦konvolvulo.

-ex — -o atriplex *atriplo.

-ekso ilex **ilekso;  ule# ulekso.

-ix------ iko salix *sn\iko;  larix **lariXo;

tamarix VAW&viko.
Kelkaj esceptoj al kelkaj el supremontrita^ 

ĝeneralaj reguloj povas esti necesaj por eviti 
eblajn konfuzojn. Ŝajnas ke pro tio estas kon- 

silinde ke la novaj vortoj botanikaj en Esper- 

anto estu eble plej similaj al la latina nomo, 

laŭ la artikolo 6a de la regulo.

Giv r y  kaj Vk r a x , 
Parizo (Franc.).

OFICIALA INFORMILO

Monato Januaro 1908.

Nomaro <le anoj. — Depost la Kembriĝa Kongreso, ni ĉesis publikigi 
ĉiumonate la nomaron de la novaj asocianoj. Efektive, la nomaro de la Asocio 
devas esti refarata de la komenco pro tio, ke laŭ la regularo voĉdonita en Kem- 
briĝo, la anoj de nia Asocio estas apartigotaj laŭ diversaj klasoj.

Ĉiuj anoj. novaj aŭ malnovaj, estas do petataj enskribi sin (se ili tion ne jam 
faris) sui- la nova aniĝilo enmetita en tiu ĉi kajero kaj resendi ĝin al la Scienca 
Oficejo, skribante klare ĉu ili deziras fariĝi aktivaj aŭ ne-aktivaj anoj, aboni 
aŭ ne-aboni Internacian Sciencan Revuon. Ĉiuj kiuj povas krome donaci monon 
por la Scienca Oficejo estas ankaŭ petataj enskribi la sumon, kiun ili bonvolos 
donaci.
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La nomaro de )a anoj ne aperos en Scienca Revuo, sed la Scienca Oficejo en- 
metos tiun nomaron en sia raporto legota en la kunsido de la Scienca Asocio 
ĉe la 4*  l niversala Kongreso de Esperanto. En tiu raporto, la kasisto donos 
plenajn informojn pri la mono ricevita de I’ Scienca Oficejo, ĉu kiel kotizoj, ĉu 
kiel donacoj.

Pri la teknikaj vortaroj. — De diversaj Hankoj, oni esprimis la 
deziron, ke la Scienca Asocio komencu baldaŭ starigi teknikajn vortarojn (vidu 
pri tio la leteron de D-ro Ro b l o t  en la Decembra kajero de Scienca Revuo). 
La Scienca Oficejo estas nun preta komenci tiun gravan laboregon, kaj ni es- 
peras ke multaj anoj de nia Asocio bonvolos aktive partopreni la laboron.A

Ĝis nun la teknikaj vortaroj estis verkitaj de apartuloj kaj sen ia ligo unuj 
kun la aliaj. Tia ligo estas nepre necesa por ricevi teknikajn vortarojn laŭ 
omogena plano. Alifianke, ĉiu faka vortaro devas esti verkita de specialistoj.

La celo de la Scienca Oficejo estas alcentrigi en unu lokon la laboron faritan 
de diversaj specialistoj en diversaj sciencoj kaj en diversaj lokoj. La S. O. do 
tute ne intencas starigi mem la teknikajn vortarojn, ĉar tion ĝi ne povus fari, 
sed ĝi intencas starigi planon de laboro aranĝi tan lau tia maniero, ke ĉiu ano 
de la Scienca Asocio povos labori sendepende de la aliaj kaj sendi sian laboron 
al la S. O. kun la certeco ke ĝi estos uzata por la ĝenerala teknika vortarego. 
Jen‘la plano kiun ni proponas:

La Scienca Oficejo apartigos ĉiujn bornajn konojn lau cent Jakoj kunrespond- 
antaj al tiuj de la Bibliografia Klasigado Decimala de la Internacia Insti-A
tuto Bibliografia en Bruselo (Belg.). Gi starigos (kompreneble iom post iom) 
specialan vortaron por ĉiu fako; oni tiel ricevos la cent jenajn vortarojn :

00 VERKOJ GENERALAJ.

Ol Bib l io g r a f io .
02 Bib l io t e k o n o mio .

A

03 En c ik l o pe d io j g e n e r a l a j .
A

04 Ge n e r a l a j k o l e k t o j d a  s k iz v e r k o j .
A

05 Re v u o j k a j Pe r io d ik o j g e n e r a l a j .
A

06 So c ie t o j k a j Ak a d e mio j g e n e r a l a j .
07 Ĵu r n a l o j . Ĵu r n a l is mo .
08 Bib l io t e k o j s pe c ia l is t a j .
09 Ma n u s k r ipt o j . Lib r o j v a l o r a j .

10 FILOZOFIO (ĝenerale).
A

11 Ĝe n e r a l a ĵo j .
12 Me t a f iz ik o .
13 An t r o po l o g io  e il o z o e ia .
14 Sis t e mo j f il o z o f ia j .
15 Ps ik o l o g io .
16 Lo g ik o .
17 Et ik o  (mo r a l o ).
18 Fil o z o f o j a n t ik v a j .
19 Fil o z o f o j mo d e r n a j .

20 RELIGIO (ĝenerale).

21 Te o l o g io  n a t u r a .
22 Bib l io . Ev a n g e l io .
23 Te o l o g io  d o g ma t ik a .
24 Pr a k t ik o  r e l ig ia .
25 Pa s t r e c o . Te o l o g io  pa s t r a .
26 Ek l e z io l o g io .
27 His t o r io  e k l e z ia .
28 Ek l e z io j k a j Se k t o j k r is t a n a j .
29 Re l ig io j n e -k r is t a n a j .

30 SOCIA SCIENCO (ĝenerale).

31 St a t is t ik o .
32 Po l it ik o .
33 Ek o n o mio  pu b l ik a .
34 Ju r o .
35 Ad min is t r a c io . Ju r o  a d min is t r a c ia .
36 So c ia j a s o c io j k a j in s t it u c io j .
37 In s t r u a r t o . Ed u k a d o .
38 Ko me r c o . Tr a n s po r t a d o .
39 Ku t imo j . Fo l k l o r o .
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-10 FILOLOGIO (ĝenerale).

41 Fil o l o g io  k o mpa r a .
42 » ANGLA.

43 » GERMANA.

44 • FRANCA.

45 » ITALA.

46 • HISPANA.

47 • LATINA.

48 » GREKA.

49 • ESPERANTA KAJ ALILINGVA.

70 BELARTOJ (ĝenerale).

71 G a r d e n a r k it e k t u r o .
72 Ar k it e k t u r o .
73 Sk u l pt a r t o Nu mis ma t ik o .
74 De s e g n a r t o . Ar t o j g r a f ik a j .
75 Pe n t r a r t o .
76 Gr a v u r a r t o .
77 Fo t o g r a f a r t o .
78 Mu z ik o .
79 Spo r t o  (ĝenerale).

50 NATURSCIENCOJ (ĝenerale).

51 Ma t e ma t ik o .
52 As t r o n o mio . Ge o d e z io .
53 Fiz ik o . Me k a n ik o  r a c ia .
54 Ke mio  k a j Min e r a l o g io .
55 Ge o l o g io .
56 Pa l e o n t o l o g io .
57 Bio l o g io . An t r o po l o g io .
58 Bo t a n ik o .
59 Zo o l o g io .

60 SCIENCOJ APLIKAJ (ĝenerale).

61 Me d ic in o .
A

62 In g e n i e k a r t o .
63 Ag r ik u l t u r o .
64 Ek o n o mio  pr iv a t a  (Familia).

65 Ko me r c o . Tr a n s po r t a d o .
66 In d u s t r io j k e mia j .
67 Fa  BRI KARTO.

68 In d u s t r io j me k a n ik a j k a j Me t io j .
69 Ko n s t r u a r t o .

80 LITERATURO (ĝenerale).
A A

81 Ĝe n e r a l a ĵo j .
82

83

84

85

86

87

88

89

Lit e r a t u r o  a n g l a .
GERMANA.

FRANCA.

ITALA.

HISPANA.

LATINA.

GREKA.

ESPERANTA KAJ ALILINGVA.

92 Bio g r a f io j .

90 GEOGRAFIO & HISTORIO (ĝenerale).
A

91 Ge o f r a f io  k a j v o ja g o j .

93 His t o r io ANTIKVA.

94 MODERNA EŬROPA.

95 • AZIA.

96 • • AFRIKA.

97 » * NORD-AMERIKA.

98 J» » SUD-AMERIKA.

99 » • OCEANIA KAJ POLUS-

REGIONA.

tiuj cent fakvortarojdeNun ĉiu Esperantisto kiu deziras helpi la starigon 
bezonas nur elekti unu el ili, fari tabelon da vortoj uzataj en tiu ĉi fako (kun 
ilia traduko en kiel eble plej multaj naciaj' lingvoj), kaj sendi tiun tabelon al 
la Scienca Oficejo. La tabelo sendita tute ne bezonas esti plena vortaro; oni 
povas laŭvole starigi kolekton da 10, 50, 100, 500, 1000. k.t.p.. vortoj; ĉio estos 
uzata kaj utila por la ĝenerala vortaro kaj ĉiu povos labori lau siaj fortoj. Sed 
estas dezirinde sendi vortojn zorge elektitajn (lau la principo de internacieco 
aŭ de plejtaŭgeco) kaj klare skribitajn por faciligi la taskon de la S. O.

A
Ciu kunlaboranto estas petata skribi titole la nomon kaj la numeron de la 

fakvortaro al kiu kunrespondas lia sendaĵo. Ni donos ĉiumonate novajn sciig-

1 Estus dezirinde ke inter la nacilingvaj tradukoj donitaj, unu almenaŭ estu franca, angla 

aŭ germana. Por maŝinoj, aparatoj, k. t. p. estus utile sendi desegnojn kaj montri la nomon 

de ĝiaj diversaj partoj per ciferoj kunrespondaj.
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ojn kaj klarigojn laŭ la bezonoj, sed ni petas la bonvolulojn komenci de nun 

kolekti vortojn en sia fako kaj sendi ilin al la S. O., kiu ekzamenos ilin kun la
A

helpo de la Ĝeneva Komitato, kaj komencos ordigi ilin laŭfake, tiamaniere ke 
ĝi povos raporti en la Dresdena Kongreso pri la taŭgeco de tia labormetodo.

Kompreneble, ne estas verŝajne, ke oni elverkos la cent teknikajn vortarojn 
samtempe. La S. O. publikigos ĉiujare novan eldonon de la verko farita en la 
antaŭaj jaroj; do en la komenco kelkaj fakvortaroj estos sufiĉe plenaj, aliaj 
estos malpli plenaj, aliaj entenos nur kelkajn vortojn kaj aliaj estos ne eĉ ko- 
mencitaj. Sed, tio estas negrava, ĉar la laboro estas tiel aranĝita, ke oni povos 
ĉiam laŭvole aldoni vortojn, aŭ fari korektojn, ne detruante la antaŭan laboron.

Ni ne povas doni tie ĉi plenajn detalojn kaj klarigojn pri la labormetodo plej 
bona por la kunlaborantoj. Ni donos pluajn informojn laŭ la bezonoj kaj laŭ la 
sperto akirita per la laboro mem; sed ni opinias, ke, oni povas de nun konsili 
por la teknikaj vortaroj la uzon de kelkaj novaj sufiksoj por pliprecizigi la 
sencon de la teknikaj vortoj, ekzemple :

sufikso -oz = plena je. kiu havas, entenas (ekz. '.poroza, kalkoza);

sufikso -iz = ŝmiri per, kovri je, provizi per (ekz. elektrizi, sulfizi) ;

sufikso -iv = kiu povas (ekz. konduktiva);
sufikso -if = produkti (ekz. ĝermifi);

sufikso -ojd = kiu havas la formon, la ŝajnon de (ekz. sferojdo).
Kompreneble krom tiuj ĝeneralaj teknikaj sufiksoj, oni povos enkonduki 

specialajn sufiksojn laŭ la bezonoj de ĉiu fakscienco.
La personoj aŭ faksocietoj kiuj estas eldoni ntaj aŭ eldonon taj teknikajn vort- 

arojn, estas petataj sendi ilin kiel eble plej baldaŭ al la Scienca Oficejo por ke 
tiuj vortaroj povu esti enmetataj en la ĝeneralan vortaregon. Por ĉiu vorto 
la nomo de la aŭtoro aŭ de la deveno estos citata1. La vortoj estos enskribitaj 
en la S. O. sur apartaj kartetoj kaj klasigitaj laŭalfabete en 100 tirkestoj kun- 
respondantaj la 100 fakvortarojn.

Mondonacoj por tiu gravega entrepreno estos dankeme ricevitaj de la Scienca 
Oficejo.

La Generala Sekretario: 
Rene d e  Sa u s s u r e .

P. S. — Ni plezure sciigas al niaj legantoj, ke S-ro Ed. Ma l l e t , nia samideano bone 

konata per sia kompetenteco je la teknikaj demandoj anstataŭos de nun S-ron Mu b c h a mp 
kiel redakcia sekretario de I. S. R.

1 La vortarego starigota de la S. O. neniel fariĝos konkurenca al la vortaroj eldonotaj 

de privataj personoj aŭ asocioj, ĉar la S. O. eldonos nur vortaron Esperanto-nacilingva/n. 
La vortaroj nacilingvo-Esperantaj estos verkitaj en ĉiu lando kiel privataj entreprenoj, 

espereble en interkonsento kun la verko de la S. O.



GAZETOJ ESPERANTISTAJ

I. __ SPECIALAJ ĴURNALOJ

Esperanto, duonmonata internacia gazeto en Esperanto. Nacia paĝo en kvar 

lingvoj. Direktoro: H. Ho d l e r , 8, rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svis.). . . .
Espero Katolika, monata, malfermita por ĉiuj demandoj (escepte la politi- 

kaj.) Direktoro: I>0 Em . Pe l t ie r , en Ste-Radegonde, Tours, (Jndre-et-Loire), 
(Franc.); (en Francujo: Fr. 4 jare)...................................................................................

A
Esperanta Ligilo, monata organo en reliefpunktoj por blinduloj. Cef- 

redaktoro: Th . Ca r t , 12, rue Soufflot, Parizo (V) (Franc.)....................................
Espero Pacifista, monata organo de «Pacifisto*  (Internacia Societo por la 

Paco); kun laŭvola enskribo en la societo. Direktoro: G. Mo c h , 26, rue de 
Chartres, Neuilly-sur-Seine (Franc.).............................................................................

Eksport-jurnalo, monata revuo por la komerco kaj industrio; Gutleutstrasse, 
96, Frankfurba. M. (German.)........................................................................................

Foto-Revuo, monata gazeto fotografa, en Franc. kaj. Esp. lingvoj; ĉe Ch a r l e s  
Me n d e l , 118, rue (PAssas, Parizo (Franc.).................................................................

Idealo, monata organo de «Sicilia Federacio Esperanta », de Federacio Esper- 

anta « Malta Stelo» kaj de « La Fasko». Direktoro: Vit a n g e l o  Na l l i, Corso 
Calatafimi, 495, Palermo (Ital.) (en Italujo: L. 2 jare).............................................

Internacia Scienca Revuo, monata; Direktoro: R. d e Sa u s s u r e . Admi- 
nistracio: In t e r n a c ia  Sc ie n c a  Of ic e jo , 8, rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svis.) .

Internacia Socia Revuo, monata. Administracio: Sr0 R. Louis, 45, rue de 

Saintonge, Parizo (III), (Franc.)...................................................................................

Juna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto- 

lernantoj, 8 paĝoj (18x22), nur en Esperanto. Administracio: Pr e s a  Es pe r - 
a n t is t a  So c ie t o , 33, rue Lacepede, Parizo (Franc.)...............................................

La Revuo, internacia monata literatura gazeto, 48 paĝoj. Administracio : L 

brejo Ha c h e t t e  & Cie, 76, bould S^Germain, Parizo (Franc.)........................
Lingvo Internacia, monata organo, 48 paĝoj (13x20) nur en Esperanto 

Administracio: Pr e s a  Es pe r a n t is t a  So c ie t o ,33, rue Lacĉpede,Parizo (Franc) 
Kun aldono literatura.....................................................................................................

Tra la Mondo, tutmonda revuo Esperanta, mult ilustrata. Sin turni al Ad mi 
n is t r a n t o  d e  Tr a  l a  Mo n d o , 15, boulevard des I)eux-Gares, Meudon (S.-et-O.) 
(Franc.) . .

IZ.

-

NACIAJ PROPAGANDAJ ĴURNALOJ

Belgujo: La Belga Sonorilo, oficiala monata organo dela B. L. E., en 
Franc., Flandr. kaj Esp. lingvoj. Abonoj komenciĝas de la la de Sept°; ĉe J. 
Coox en Duff el (Belg.)..........................................................................................................

Bohemujo: Ĉasopis Ceskych Esperantista, monata organo, en Boh. kaj 

Esp. lingvoj. Administracio: Pra/ta (Bohem.) (en Aŭstrujo : 3 Kr. jare) . . .

Bulgarujo: Esperanto, duonmonata internacia gazeto en Bulg. kaj Esp. lingv- 

oj. Redaktoro de la Bulgara eldono : N. 1). Ko v a ĉ e f , Sofio (Bulgar.) . . .
Banujo: Esperanto-Bladet Helpa lingvo, monata oficiala organo de la 

« Societo de Esperantistoj »; ĉe: Fino G. Mŭ n s t e r , 54 n, Kjoperihago 0(Dan.)
Francujo : L'Esperantiste, oficiala monata organo de la S. F. P. E., en Franc, 

kaj Esp. lingvoj. Direktoro: L. d e Be a u f r o n t . Louviers (Eure) (Franc.) 
(en Francujo: 3 Fr. jare).....................................................................................................

Paris-Esperanto, monata organo de l' Grupo Pariza, en Franc, kaj Esp. 

lingvoj. Sek.: V. Ch a u s s ic g r o s , 3, Place Jussieu, Parizo (Franc.)........................
Germanujo: Germana Esperantisto, oficiala monata organo de la G. E. S., 

en Germ. kaj Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe Es pe r a n t o  Ve r l a g  Mo l l e r  & Bo r e l , 
95, Prinzenstrasse, Berlino (German.), kaj ĉe Ha c h e t t e  & K°, Parizo (Franc.)

Granda Britujo: The British Esperantist, oficiala monata organo de B.
E. A. en Angl. kaj Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe la Sekretario de la B. E. A., 
13, Arundel Street, Strand, Londono W. C. (Angl.)................................................

Kun aldono...................................................................................................................................

Hindujo: La Pioniro, en Angl. kaj Esp. lingvoj. Administracio: IIoNa Se k °
d e  l a  Ko l a r  Go l d  Fie l d . Marikuppan, Mysore Ŝtate, South. India. (Hind.) . . » 4.—

Hispanujo: La Suno Hispana, oficiala monata organo de la IL S. P. E. en 

Esp. kaj Hisp. lingvoj. Direktoro-Administranto: A. Jime n e z Lo ir a , Avella- 
nas 11, Katenota (Hispan.).............................................................................................................P 3.—

(Vidu la sekvantan paĝon.)
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li. — NACIAJ PROPAGANDAJ ĴURNALOJ (sekvo)

Hungarujo: Esperanto, en Hung. kaj Esp. lingvoj; Ma r ic h  Ag o s t o n , Ŭllfii- 
ŭt 59., IV. 8., IX, Budapest. (Hungar.) (en Hungarujo: Kr. 3 jare). . . .

Peruo: Antaŭen Esperantistoj, en llisp. kaj Esp. lingvoj. Redaktoro,

Fe d e r ic o  Vil l a r e a l . Administracio: Apartado 927, Zma (Peru) ....
Polujo: Pola Esperantisto, dumonata organo de P. E. S., en Esp.; ĉe

So c ie t o Es pe r a n t o en Leopolo (Lwow), Galicio (Aŭstr.) (en Aŭstro jo:
Kr. 1,80 jare)............................................................................................................................... Kr. 2.40

Rusujo: Ruslanda Esperantisto, oficiala monata organo de «Espero », en

Rus. kaj Esp. lingvoj; ĉe S10 Es pe r o , B. Podjaĉeskaja 24, St-Peterburgo 
(Rus.).............................................................................................................................................. R. 3,00

Svedujo: Esperantiston, en Sved. kaj Esp. lingvoj; P. Ah l u e r g , 37, Sur- 
brunnsgatan, Stockholm (Sved.)........................................................................................ Kr. 2.50

Svisujo: Svisa Espero, en Esp., oficiala organo de la S. E. S.; sin turni al

Sr0 Th. Re n a u d , 6, rue du Vieux College, Geneve (Svis.).........................................j?r 2.50
Unuigitaj Ŝtatoj: L'Amerika Esperantisto, en Angl. kaj Esp. lingvoj; ĉe

Ame r ik a  Es pe r a n t is t o , Oklahoma City (Unuigitaj Ŝtatoj)...................................
The American Esperanto Journal, oficiala monata organo de • Ame- 

rican Esperanto Association». Administracio: St e ph e n  W. Tr a v is , Jr ., 349,
Etna Street, Brooklgn N. Y. (U. Ŝ. A.)....................................................................... $ 1.—

Jara abonprezo.

(nacie.)

Kr. 3,80

(inler- 
n .cie).

Sra. 1.60

S. 0.60

<i i.

»

J»

»

»

1.20

1.

3.20

1.40

1.—

2.05

2.05

ESPERO PACIFISTA
Monata organo de 

l’Esperantista Societo por la Paco 
—o JARE. 5 FRANKOJ (2 Sin.) o—

Kun laŭvola enskribo en la Societon. Gaston MOCH, 26, rue de Chartres, 
Neuilly-sur-Seine, Francujo.

LINGVO INTERNACIA 
Centra Organo de la Esperantistoj 

eliranta la 15-an de ĉiu monato
La plej malnova el ĉiuj Esperantistaj gazetoj, fondita en 1895.

ADMINISTRACIO:

Presa Fsperantista Societo, 33, liue Lacepede,
Jara abono:

Paris (Francujo).

Sen Literatura Aldono 
Kun Aldono . . .

fr. 5 — 
» 7 50

Specimena numero estas senpage ricevebla..

Sni. 2.
» 3.

★

La jplej ofta! * La plej malkara !

Tutmonda Informilo — Ĉiulandaj korespondantoj — Vivado nacia — Praktikaj 
sciigoj pri komerco & industrio, financo, statistiko, leĝoscienco, instruado, 
literaturo, k. t. p. — Felietono.

Organo de la konsuloj kaj poresperantaj societoj. — Multaj informoj 
jama utileco de Esperanto. — Nacia paĝo redaktata en kvar lingvoj.

ESPERANTO aperas en ĵurnala formato — Ĝi estas aĉetebla ĉe la 
Francaj, Hispanaj, Svisaj, Svedaj, stacidomoj Icaj ĉe multaj publikaj vendejoj 
landoj.

Unu numero: io centimoj (4 spesdekoj) — Jara abono: 3 frankoj (1,20 spesmiloj). 
------ DIREKCIO : K-Hodler, 8, Rue Bovy-Lysberg, Gepeve (Svisujo) =

arto &

pri la

Belgaj, 
en ĉiuj



))TRA LA MONDO
TUTMONDA MULTI LUsT PATA ES P K H A NTA REVUO

Kunlaborado pleje internacia pri la plej diversaj tenioj. — Artikoloj verkitaj 
de specialistoj kaj deanoj de Plandoj aludataj, el kiuj multaj apartenas al la

LINGVA KOMITATO
A

La gazeto enhavas rubrikon dediciitan al la diversaj sciencoj: fizikaj, meĥanikaj, 
naturaj; arĥitekturo, muziko, artoj, k.a... Tiuj artikoloj kaj regulaj kronikoj scienca 
kaj sporta, kun la partopreno de « Internacia Scienca Oficejo » estas pleje interesaj 
pri la rilato de la teknikaj vortoj.

Multa') ilustraĵoj akompanas la tekstojn.

ĴUS FINIĜIS LA DI A JARO:
Multaj teknikaj artikoloj pri ĉiuj sciencoj kaj artoj: fiziko, naturo, inĝeniero arto, pentraĵo, 

muziko, militaĵoj kaj malajoj, sportoj, modo, k. a.

I Universala literaturo, originala aŭ tradukita. Jam • Trala Mondo» enpresis artikolojn pri 

ĉirkaŭ 40 landoj, de aŭtoroj el 30 malsamaj lingvoj.

Jare, 8 fr. (3,20 Sm.). — Duonjare, 4 fr. 50 (1,80 Sm.). — Ce « Tra la Mondo » 

Meudon (Francujo). — Umi specimena numero: 0,30 Sm.

Postulu « Tra la Mondo » ĉe ĉiuj librovendistoj.
lidijoj, Danoj, Francoj, Holandanoj, Italoj, Norvegoj, Portugaloj, Svedoj, Svisoj, poras aboni 

« Tra la Mondo » ĉe ĉiuj poĉtoficejoj. ,

Favoraj kondiĉoj por opaj abonoj.

Luebla po 0,25 Sm. kvadratcentimetro por tuta jaro.



THE BRITISH ESPERANTIST
Oficiala monata organo de la

« Brita Esperantistaj Asocio »
DIREKCIO :

1.3, Arundel Slreel, Strand, London, U.C. (Anglujo).

Jare : 3 S. (1,50 Sm.)

The American Esperanto Journal
Oficiala monata organo de la

« AMERICAN ESPERANTO ASSOCIATION . 

DIREKCIO: 

Jolin Fogtj TWOMBLY. Boulevard Station, Boston (Maas). 

Jare : 1 (2,05 Sm.)

LA BELGA SONORILO GERMANA ESPERANTISTO
dumonata revuo 

aŭ flandraj.
, Esperanto kaj tradukoj francaj Oficiala Organo de la Germana Esperantista So< 

kun literatura ordono.
deto

LIBERAJ HOROJ
Jara abono: 6 frankoj (2.40 spesm.) aperas ĉiumonate en lingvoj Esperanta kaj Germana

Sin turni al la Direkcio: 55, Hue de Ten Bosch, Jara abonprezo Mk. 3.— (Sm. 1,50)
Bruxelles. Prova abono por 6 monatoj Mk. 1 ,50 (Sm. O,* 'i>i

La abonjaro komencas de la septembra monato. ESPERANTO VERLAG MOLLEN & BOREL, Berlin, 8. Prinzenstrasse, 95

r
TABELO DE NACIAJ MONUNUOJ (korektita)

kune kun ilia internacia valoro je « spesoj *.
< (ora fundamento).

1 Sm. (spesmilo) = 100 Sd. (spesdekoj) = 1000 S (spesoj)
10 Sm. egalvaloras ormoneron da 8 gramoj, htŭ orproporcio n/i2.

Franc. J 
Belg.
Svis. 1

1 franko (= 100 centimojn) = 396 Spesojn 1 Spesmilo= 2,5259 frankojn.

Ital. 1 liro (= 100 centesimojn) = » » » zzz » liroj n.
Hispan. 1 peseto (= 100 centimojn) = > ■ » » pesetojn.
Angl. 1 pundosterl. (=20ŝilingojn) = 9985 . » = 0,1001503 pundon 8t.

> 1 ŝilingo (= 12 pencojn) = 499 . = 2,0030 ŝilingojn.
> 1 penco = 41,60» » =24,036 pencojn.

U. Ŝ. A. 1 dolaro (= 100 cendojn) = 2052 » = 0,4874 dolarojn.
German. 1 marko(= 100 pfenigojn) = 489 • . = 2,0460 markojn.
Aŭstr. )
Hungar. i 1 krono (= 100 helerojn) = 416 » = 2,40 kronojn.

Rus. 1 rublo (= 100 kopekojn) = 1056 . = 0,947 rublojn.
Skand. 1 krono (= 100 oerojn) = 550 • = 1,82 kronojn.
Holand. 1 floreno (= 100 censojn) = 825 • = 1.217 florenojn.
Portugal. 1 milrejso (= 1000 rejsojn) = 2217 > » = 0,451 milrejsojn.
Grek. 1 drakmo (=100 leptojn.) = 396 » = 2,5260 drakmojn.
Ruman. 1 lejo (= 100 banojn) = » » • * lejoj n.
Serb. 1 dinaro (= 100 parulojn) = J) • » '—" • dinarojn.
Bulgar.
Ars.Resp.)

1 levo (= 100 stotinkojn) = > • *• = » levojn.

; Kolumbio?
Uruguajo'

1 peso (=100 centavojn) = 1980 • » = 0,5052 pesojn.

milrejsojn.Brazil. 1 milrejso (= 1000 rejsojn) = 1121 » = 0,892
Ĉilio. 1 peso (= 100 centavojn) = 1472(?) » » = 0.679 (?) pesojn.
Ĥin. 1 taelo (arĝ) (= 1000 kaŝojn) = 3246 (?) » . = 0,308 (?) taelojn.
Egipt. 1 Egipta liv. (= 100 piastrojn) = 10300(?) » . = 0,09715(?)Eg. liv.

> 1 piastro (= 40 parulojn) = 103 (?) » » = 9.715 (?) piastrojn.
Hind. 1 rupio (= 16 an aojn) = 970 (?) » » = 1,031 (?) rupiojn.
Japan. 1 yeno (1897) (= 100 senojn) = 1023 » = 0,978 yenojn(1897).

• 1 . (1871) (= 100 .) = 2045 » . = 0.489 » (1871).
Meksiko. 1 peso (= 100 centavojn) . = 1010 • » = 0,99 pesojn.

i Pers. 1 tomano (= 10 kranojn) = 3530 (?) » » = 0,2832 (?) tomanoj n.
Peruo. 1 suno (= 10 dinerojn) = 999 . . = 1,0015 sunojn.
Turk. 1 Turka liv. (= 100 piastrojn) = 9103 (?)» . = 0,10983 (?) Turk. liv.

» 1 piastro (= 40 paralojn) = 91 (?)» . = 10,983 (?) piastrojn.
Venez. 1 bolivaro (= 100 centavojn) = 396 » . = 2,5259 boi ivaroj n. J

Ekzemple: Jara abono al Scienca Revuo = 2,75 Sm. signifas por la Latinoj 7 fr., porla Angloj 

5 s. 6 d., por la Germanoj 5,65 M., por la Amerikanoj 1,35 /f, por la Skand. 5 Kr., por la Rusoj 

2.65 R., por la Aŭstr.-Hung. 6,60 Kr., k. t. pl.

Presejo W. Kŭndig & Filo, Ĝenevo.


